
 

 

 
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 

Dijous 4 d’abril de 2019 

Hora: 18 h 

Localització: Sala Beckett, Barcelona 

 

(Pendent d’aprovació) 

 

Assisteixen a l’Assemblea els i les membres de la Junta Directiva: Andreu 

Garrido, President, Marta Domènech, Vicepresidenta, Maria Thorson, 

Secretària, Jordi Soler, Tresorer, Sergi Díaz, Vocal,  David Marín, Vocal i l’equip 

de l’oficina tècnica de l’APGCC:  Anna Domínguez i Teresa Iglesias. 

 

Hi assisteixen 33 persones associades comptant amb l’assistència de la Junta 

Directiva i l’equip tècnic de l’APGCC. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta anterior (12/12/2018)  

2.- Balanç de l'any 2018  

3.- Activitats i projectes del 2019 i presentació dels canvis a nivell estructural de 

l'APGCC. 

4.- Tancament econòmic i pressupost del 2019 

6.- Precs i preguntes. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Benvinguda 

 

Maria Thorson dona la benvinguda als i les assistents a l’Assemblea, recorda 

que tal i com es va anunciar a l’última Assemblea del 12 de desembre de 

2018, ella pren les funcions de secretària de l’APGCC. Entén que l’acta de 

desembre ja ha estat llegida i per tant, si ningú té alguna esmena a fer, es 

dona per aprovada. Dona pas a l’ordre de parlaments amb Andreu Garrido , 



President, Marta Domènech, Vicepresidenta, Sergi Díaz i David Marín, Vocals i 

Jordi Soler, Tresorer. 

 

Balanç de l'any 2018  

 

Andreu Garrido comença la intervenció recordant que des de l’anterior 

Assemblea es va decidir fer una única assemblea anual al febrer /març on es 

rendirien comptes i es parlaria del tancament de l’any i del pressupost de l’any 

en curs. A part d’aquesta Assemblea, s’organitzaria també una trobada de 

socis/es en format més distès. 

 

La voluntat d’aquesta Assemblea, explica Andreu Garrido, és la de situar en 

quin punt es troba l’associació al 2019 en relació a les motivacions inicials de la 

Junta Directiva  relacionades amb el Pla Estratègic 2018-2020. Des de finals del 

2014 la Junta Directiva, que ha continuat al 2017 renovada parcialment i amb 

la incorporació de nous professionals, ha estat treballant per aconseguir 

millores en l’associació. A l’Assemblea, es presenta un recull de les fites 

principals aconseguides durant tot aquest temps per fer arribar a les persones 

sòcies en quin punt estem del procés. 

La Junta Directiva,  amb una forta voluntat de canvi i de renovació, a finals del 

2016 va endegar un procés de planificació estratègica, realitzant durant un 

any una procés de redefinició de l’entitat on hi havia implicades persones de 

la junta i professionals externs. 

Una de les conclusions del pla va ser que calia obrir-nos a la base social i per 

aquest motiu, des d’un any cap aquí, es van començar a obrir comissions per 

donar la possibilitat a les persones sòcies de participar en els projectes de 

l’associació.  Actualment, hi ha comissions obertes a la participació col·lectiva 

i que ja tenen projectes propis: com la comissió de Gènere o la de 

Desenvolupament Professional. D’altres comissions encara estan tancades 

però s’aniran obrint a la participació. Andreu Garrido també comenta que si 

algun/a dels i les assistents està interessat/da en participar en alguna de les 

comissions,  pot fer arribar la petició a l’oficina. 

A banda d’aquesta obertura de comissions, també una altre línia renovadora 

que ha endegat la Junta Directiva, ha estat la de millorar l’eficiència de 



l’oficina tècnica, que sovint va saturada, amb la incorporació de noves eines 

tecnològiques i la transformació digital de l’entitat. 

A continuació David Marín, explica en quin punt ens trobem al 2019. Tal i com 

ha comentat l’Andreu Garrido, per la Junta Directiva ha pres molta 

importància el nivell relacional de l’associació. L’entitat ha de ser un espai 

obert i un punt de trobada pels professionals membres i amb aquesta voluntat 

s’està intentat que assisteixi més gent a les assemblees, fent-les amb un format 

més dinàmic , distès i participatiu. 

Entre els objectius principals de la Junta Directiva està:  impulsar la 

participació, millorar la comunicació i millorar els serveis d’atenció a la persona 

associada. 

 

Activitats i projectes del 2019 i presentació dels canvis a nivell estructural de 

l'APGCC 

 

A continuació, Marta Domènech i Sergi Díaz, per acompanyar i completar 

l’explicació , comenten que la voluntat d’aplicar tots aquests canvis, ha vingut  

forçosament acompanyada d’una  necessitat i una aposta pel creixement de 

l’associació. La necessitat d’obrir aquest nous espais relacionals i de trobada, 

fan que calgui una incorporació de personal amb un perfil específic de 

coordinació de projectes. 

Per tant, l’aposta pel canvi  a nivell d’entitat, va lligat a un canvi en l’equip 

humà. La Junta Directiva ha apostat per  reestructurar l’equip d’oficina 

tècnica, prescindint del perfil de comunicació i incorporant a Teresa Iglesias, 

que estava cobrint la baixa per maternitat de l’Anna Domínguez, com a 

coordinadora de projectes, augmentant les hores de 20 h a  25 h i 

externalitzant part de la comunicació en un professional extern. Es reforça la 

idea de que per apostar pel creixement cal arriscar-se i invertir en recursos. 

També es destaca que l’associació està invertint en la renovació de la 

identitat digital, la web i la transformació digital. Aquest procés, que en un inici 

és una inversió, la voluntat que té en un futur és la d’alleugerir la gestió interna 

de l’oficina per tal de poder produir més projectes. En conseqüència, en els 

propers anys, hi haurà d’haver un increment en el pressupost per mantenir la 

nova estructura i poder oferir una millor atenció a la persona associada. 



Per poder fer front a aquestes noves despeses i tenint en compte que la quota 

de l’APGCC no s’ha pujat en els últims 10 anys, i  que continua essent una de 

les associacions professionals amb la quota anual més baixa, la Junta Directiva 

proposa un increment de la quota anual de persona associada de 70€ a 80€ 

en la quota general , i de 35 € a 40 € per les persones sòcies menors de 30 anys. 

Aquest lleu increment ajudarà a tenir més sostenibilitat de l’entitat  a llarg 

termini i a donar embranzida per donar cabuda a nous projectes. 

Tot i pujar la quota anual, caldrà incrementar els ingressos per a què aquesta 

nova estructura sigui sostenible en el temps.  Per tant, aquest canvi es planteja 

com a temporal. 

 

Tancament econòmic i pressupost del 2019 

 

Jordi Soler, com a tresorer de l’APGCC rendeix comptes als i les assistents sobre 

el tancament de l’any 2018  i el pressupost del 2019. A nivell general, el 

pressupost del 2018 s’ha executat segons la previsió. Els únics canvis a 

destacar, han estat l’increment de la dotació de la subvenció d’agents 

articuladors que es rep de l’OSIC ( + 3265 €)  i una disminució de l’import de la 

subvenció que es rep de la Diputació de Barcelona (- 1000 €). A més, en el 

pressupost hi havia una partida destinada al redisseny de la web que finalment 

s’efectuarà al 2019. El tancament de l’any 2018 és positiu.  

En el pressupost del 2019 s’ha pressupostat l’obtenció de més subvencions per 

poder fer front a totes les despeses . En cas de no obtenir-ne, haurem d’utilitzar 

el romanent de l’entitat de forma excepcional (- 11.235 €). S’ha de tenir en 

compte que aquest any 2019 s’han hagut de fer front a despeses extra 

d’acomiadament que no hi seran al 2020. Tot i així, per poder mantenir 

l’estructura i millorar els serveis, tal i com ha comentat la Marta Domènech, cal 

un augment de la quota. En Jordi Soler també comenta que aquest any s’està 

produint la jornada XOC amb una comissió de persones sòcies i que tenint en 

compte la situació actual,  enguany s’ha reduït la partida pressupostària per 

aquest projecte. 

 

Tot seguit, es vota a mà alçada l’aprovació del pressupost del 2019 i 

l’aprovació de l’augment de la quota anual de persona associada. No hi ha 

vots en contra i es dona per aprovat l’augment de la quota anual de 10 €, 



quedant la quota general en 80 € i la quota de menors de 30 anys al 50 %, en 

40 €. 

 

Per finalitzar, en Gerard Calderón, integrant de la comissió de la Jornada XOC, 

explica les novetats que s’estan introduint en el concepte de la jornada. Es 

genera debat sobre el format i la producció de l’esdeveniment. 

 

Es dona per finalitzada l’Assemblea General  a les 19: 35 h 

 

 

Maria Thorson 

Secretària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


