El cel’h comunica
Informació Especial Assemblea núm.73/gener 2008
ASSEMBLEA GENERAL D’ASSOCIATS I
ASSOCIADES. 28 de novembre 2007
En la Junta del dia 3 de juliol 2007, la gerenta i la
responsable del Servei de BABEL’H, van exposar la seva
conclusió sobre el debat Planificació Estratègica del CEL’H.
Identificar les prioritats, que seguint el mandat de
l’Assemblea (10.11.2005) s’ha realitzat durant dos anys
(2005-2007) i ha estat obert a la participació dels
associats/es. L’objectiu ha estat adequar l’entitat (gestió,
producció, serveis i comunicació) a les possibilitats (recursos
humans i econòmics) existents, fent viable (o no) la continuïtat del CEL’H.
El posicionament de les dues, àmpliament raonat, va basar-se fonamentalment en : considerar
esgotades totes les possibilitats de redreçament, la manca de disponibilitat i direcció de la
Junta, com a col.lectiu i l’ofec i insostenibilitat (laboral i de voluntariat) de l’equip
professional, veient, per tant, inviable la continuïtat de l’entitat, i proposant a la Junta el
tancament del CEL’H a un any vista.
Aquesta situació va provocar la intensificació de les reunions de Junta ampliada, amb
l’objectiu de dur el resultat d’aquest procés de reflexió a l’Assemblea, que va concloure amb
dues postures: la majoritària (a la que també s’hi van sumar altres socis participants en el
debat), de donar continuïtat a l’entitat, i la minoritària, de tancament del CEL’H.
També, l’Oscar Garcés (permanències voluntàries Servei TR), membre de la Junta des de l’any
2001, per motius de manca de disponibilitat, va presentar en aquesta Junta la seva dimissió.

RESUM DE L’ASSEMBLEA. ASPECTES MÉS
DESTACATS
La presidenta Mireia Mascarell a petició de la Maria
Pilar Massana va proposar un canvi en l’ordre del dia,
passant el punt 4 en primer lloc, quedant aprovat
l’ordre del dia de la següent manera:
1) Memòria d’activitats i previsió del balanç i tancament
econòmic de l’exercici 2007.
2) Valoració del debat i mesures correctores (2005-2007)
3) Estat de la qüestió: exposició de les dues postures de la Junta
4) Torn de paraules i debat
5) Renovació dels càrrecs de la Junta i línies d’actuació
6) Altres aportacions i preguntes
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1) MEMÒRIA D’ACTIVITATS I PREVISIÓ DEL BALANÇ I TANCAMENT
ECONÒMIC DE L’EXERCICI 2007. Presentat per la gerenta, Montserrat Perelló (doc. 1
de 6 pàgines, lliurat als assistents i que podeu recollir al CEL’ H), i del que destaquem:
TANCAREM L’EXERCICI 2007 (previsió fins a 31.12.2007) SENSE PÈRDUES
123.542€

123.482€

93.644€ (1)

+42€
INGRESSOS COMPTABLES
DESPESES COMPTABLES
VOLUNTARIAT
RESULTAT POSITIU
1) Valoració del cost econòmic de les tasques realitzades pels associats/es amb treball de voluntariat. La
quantificació econòmica d’ aquest treball és a tall indicatiu i a nivell teòric. Veure el detall en el pressupost 2007.

HEM POGUT EIXUGAR TOT EL RESULTAT NEGATIU D’EXERCICIS ANTERIORS
Resultat exercici 2006
Resultat negatiu exer.anteriors a 2006
Resultat negatiu exer.anteriors a 2007

-1.938,81€
8.676,66€(2)
----------

(2) Des del Tercer Sector Associatiu s’havia denunciat la
irregularitat de la Llei de l’IVA (govern del PP) de no poder deduir
l’IVA per la compra de béns o serveis finançats per subvencions o
convenis. Finalment, el Tribunal de Justícia de la UE a Luxemburg
va determinar que Espanya havia incomplert les obligacions del
dret comunitari i que les entitats tenien dret a la seva deducció.
La devolució (setembre 2007) ens ha permès eixugar tot el
resultat negatiu d’exercicis anteriors provocat per aquesta situació.

UNA RESERVA DE CAPITAL DE 21.382,16€
Fer esment que des de l’exercici 2003 (Fundació Caixa Catalunya i Fincas Corral) de les subvencions pel
Projecte del Nomenclàtor, tot i fer-se en el seu moment, les justificacions econòmiques i auditories,
s’ha mantingut durant aquests anys, la corresponent reserva comptable (partida pendent d’aplicació de
21.382,16€ per a l’exercici 2008), per a la publicació o el que la nova Junta determini.

L’ EQUIP PROFESSIONAL ASSALARIAT, ASPECTES QUE CAL DESTACAR
Durant l’any 2006 i 2007, s’ha pogut mantenir la decisió (març del 2005) d’incorporar a la
nòmina el sou per honoraris, de la minuta de la gerència (total sou net 1.145,50€) i de la
cotització de tot el sou a la SSocial. Finalment, s’aconseguia que tot l’equip professional
estigués en les mateixes condicions. No s’ha pogut, però, incorporar el complement de triennis
que segons el conveni pertocaria al personal.

En aquest espai hi havia dades econòmiques dels nostres col·laboradors que actualment
no poden esser públics per la nova llei de protecció de dades i per aquest motiu les hem
eliminat.
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La Marta Tapiol secretària de l’entitat, rescindeix el seu contracte amb el CEL’H el 31 de maig
de 2007, motiu pel qual la Junta aprova (3.7.2007) incorporar provisionalment un complement
de sou de 330€ a la Montserrat Perelló i 330€ a la Mercè Artigas, per a la realització de les
tasques de secretaria, mentrestant no finalitzi el procés de reflexió i es faci l’ Assemblea.

2) VALORACIÓ DEL DEBAT I MESURES
CORRECTORES (2005-2007).“Planificació estratègica
del CEL’H. identificar les prioritats” .Document (2) de 3

pàgines, presentat per la presidenta, Mireia Mascarell, (lliurat
als assistents i que podeu recollir al CEL’H), i del qual resumim:
Elaboració d’una diagnosi. Segons el mandat (assemblea 10.11.2005) es va
plantejar com objectiu identificar les prioritats, optimitzar els recursos humans disponibles i millorar els recursos
econòmics. El nombre de reunions realitzades i l’assistència dels membres de la Junta i altres socis que hi han
participat, ha estat molt escassa durant aquests dos anys. Les Juntes ordinàries per seguir el dia a dia de l’entitat,
han estat molt poques, agreujant-se especialment durant l’any 2007 i suplint aquesta absència de direcció amb
informacions per correu electrònic.
Els ítems que han guiat el debat (extrets del guió de treball lliurat en
l’Assemblea del 2005) ha estat l’increment dels usuaris/es dels Serveis, el seu
perfil i la seva implicació, el perfil i nivell d’implicació dels associats als
Projectes, Serveis i activitats del CEL’H. L’anàlisi de les relacions i del tipus
de convenis i els acords establerts amb les Institucions i què fer per millorarlos. El lloguer de la seu del CEL’H. Què som i que fem?. On estem i què hem de
prioritzar?. Què ens cal fer per assolir les decisions? Com reajustar el
funcionament de l’entitat i fer viable la nostra missió i les tasques proposades
en els plans d’actuació?
Optimitzar els recursos. Aplicar mesures correctores. Davant la impossibilitat de disposar d’una estructura
assalariada més important, la manca de disponibilitat dels membres de la Junta, i l’ofec de l’equip professional, la
Permanent (Mireia Mascarell, Miguel Angel Montón i Montserrat Perelló) va proposar a la Junta (febrer 2006) un
seguit de mesures correctores i una reestructuració dels dies, horaris d’atenció general i dels serveis per tal
d’intentar pal· liar aquesta situació. També de deixar de participar en algunes activitats i no assumir-ne de noves
com es va informar en un Cel’h comunica, i clarament exposat en el Pla d’Actuació 2007 així com l’escrit lliurat en
la reunió de revisió del Conveni amb l’Ajuntament.

3) EXPOSICIÓ DE LES DUES POSTURES DE LA JUNTA
3.1. POSICIONAMENT DE TANCAMENT DEL CEL’H. Document (3) de 6 pàgines, presentat
per la Mireia Mascarell i lliurat als assistents i que podeu recollir al CEL’H. Signat pels membres de la
Junta: Mireia Mascarell (presidenta), Miguel Angel Montón (vicepresident), Miguel Solana, Rosa Guinart
(membres electes) i la Mercè Artigas i Montserrat Perelló (personal professional amb veu i sense vot)
exposa els elements que han intervingut amb més força en la diagnosi i l’anàlisi de la situació de l’entitat
i que ha portat al posicionament, a favor de la necessitat de tancar el CEL’H en aquestes condicions, i
del qual en fem un breu abstrac:
“(...) Malgrat les nombroses fortaleses que el CEL’H i el seu projecte de ciutat mantenen vigents, i l’estimació i
credibilitat que ens mereix la seva missió, a la Junta de 3 de juliol 2007, la Montserrat Perelló i la Mercè Artigas,
en qualitat de gerenta i documentalista respectivament, com a membres de la Junta (amb veu i sense vot), van
plantejar de tancar el CEL’H amb dignitat, fruit de la seva anàlisi, en un moment en què l’entitat encara és
coneguda i reconeguda pels seus objectius, pel seu treball, pels seus resultats, per la seva posició en el territori i,
molt especialment, per la implicació i la preparació de la seva gent. Plantejament compartit pel conjunt dels
membres de la Junta que signem aquest escrit (...).
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(...) L’Existència d’una Junta directiva amb poca disponibilitat dels diversos membres que han composat els
diferents equips, la manca de solidesa i lideratge com equip directiu i l’absència de representació com a col·lectiu a
la ciutat i en espais del Tercer Sector i l’ existència d’una estructura assalariada professional reduïda, que a banda
de les funcions pròpies del seu lloc de treball (gerència, secretaria i documentació) i de la seva aportació de treball
voluntari a l’entitat, a partir de l’any 1999 s’evidencia una clara tendència d’haver d’assumir una part molt
important dels “papers de l’auca”. Això comportarà que l’any 2005, amb una situació de treball ja insostenible, es
plantegi a l’Assemblea general d’associats “la situació extrema” a la que s’està arribant. (...)
(...) No hem aconseguit convèncer i som la postura minoritària a la Junta. Per coherència i pel compromís adquirit en
el seu moment vers el CEL’H, en la Junta de 10 de setembre 2007, vam plantejar no continuar com a membres de la
Junta. Al mateix temps, també, i com equip professional assalariat, la Mercè Artigas i la Montserrat Perelló, van
exposar que davant unes condicions de treball no establertes en el seu moment amb l’entitat, i fora de tots els
paràmetres de funcionament mínimament raonables, comunicaven la voluntat de rescindir els seus contractes per
“causes objectives”, fent-se efectiu una vegada tancat l’exercici 2007 (31.1.2008). (...)”

3.2.POSICIONAMENT DE CONTINUÏTAT DEL CEL’H. Intervenció
feta per Joan Camós i Carles Santacana, (extret de l’acta de l’Assemblea feta
pel secretari de la Junta Manuel Domínguez). Postura recolzada pels membres
electes de la Junta: Carles Santacana, Joan Camós, Marcel Poblet, Manuel
Domínguez, Maria Pau Trayner i Mercè Olivares i els socis que s’han sumat a la
reflexió oberta de la Junta ampliada: Jaume Botey, Maria Pilar Massana i Clara
Carme Parramón.
“Joan Camós comença dient que signaria gairebé tot el que diu l’escrit que ha llegit la
Mireia, però que discrepa en l’anàlisi del present. Veu la crisi del CEL’H com una
expressió de la crisi general de l’asociacionisme, creu que les raons de la fundació (del
CEL’H) són vigents i que l’entitat ha de continuar.
Carles Santacana: el CEL’H és una entitat interessant per la seva tasca. Cal combinar
ambició i realisme Cal situar l’activitat que pot fer el CEL’H amb dignitat i pel bé de la
ciutat: BABEL’H/ Publicació anual d’un Quaderns/ Actes de presentació de publicacions/
Acte homenatge Lluís Companys/ Participació en el Jurat de les Beques, Premis Ciutat/
Jornades Recerca/ Publicació del CEL’H Informatiu.”

4) RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA I LÍNIES D’ACTUACIÓ
Després de diverses intervencions dels assistents (J.Botey, P. Massana, J.F. Marco,
M.P.Trayner, R. Guinart, J. Camós, M. Perelló, C. Parramón, E. Gil, F. Gilabert, M. Mascarell, A. Merino, M.Olivares,
J ,Gómez, M. Domínguez, J.M. Vilumara, J.M. Valero, J. Piera, F. Ribas ...) sobre els punts exposats anteriorment,

la Maria Pilar Massana, presenta la proposta de nova Junta així com els seus membres i s’ofereix per
assumir ella mateixa la presidència. Comenta que la Junta ampliada també comptarà amb el suport del
soci Joan Francesc Marco i la sòcia Clara Carme Parramón.
PROPOSTA DE LA NOVA JUNTA que començarà a funcionar a partir del 1 de febrer de 2008:
Carles SANTACANA, Elena VIUSÀ, Jaume BOTEY, Joan CAMÓS, Josep Maria VALERO, Maria
Pau TRAYNER, Maria Pilar MASSANA (presidenta), Manuel DOMÍNGUEZ, Marcel POBLET,
Mercè OLIVARES i Montserrat SOLANAS. Aprovada per 27 vots a favor i 9 en blanc.
L’Assemblea va aprovar també (34 vots a favor i 2 abstencions) la proposta feta per l’actual Permanent de
continuïtat de l’actual Junta, i de l’equip professional fins el 31 de gener 2008, per compromís i responsabilitat
davant els associats i les institucions, de tancar l’exercici econòmic i les actuacions previstes de l’any 2007. A
partir d’aquesta data, la nova Junta (1 de febrer 2008) actuarà legalment davant de qualsevol instància.
Mentrestant i tenint en compte que moltes de les persones de la Junta actual també ho seran de la nova Junta, i
entenent que durant aquests dos mesos propers seguirem funcionant de la mateixa manera que hem fet fins ara
(Junta ampliada de juliol a novembre), compartirem tots plegats aquesta situació de traspàs, entre una i altra
Junta, els uns treballant per a un bon tancament de l’exercici 2007 i els altres per encarar i assumir les tasques,
el Pla d’Actuació i els recursos econòmics per a l’any 2008.

4

