Acta Nº 1 de l’assemblea General
Ordinària de persones sòcies de
l’Associació Coopera Sant Feliu
Convocatòria
Data: 20/02/2019.
Hora: 19.30h.
Lloc: Ateneu Santfeliuenc. Sala 5 (Vidal i Ribas 35, 08980 Sant Feliu de Llobregat).
Composició de la taula:
• Presidència: Ismael García Fernández
• Secretaria: Rosalia Bernado i Casals
Assisteixen: 12 persones sòcies.
Essent les 19.30 hores del dia indicat, s’inicia la reunió de l’Assemblea General de persones
sòcies de l’Associació Coopera Sant Feliu, per tractar el següent

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presentació i aprovació de la memòria d’activitats del 2018.
Presentació i aprovació d’estat de comptes 2018.
Presentació i aprovació del pla d’actuació per al 2019.
Presentació i aprovació del pla financer per al 2019.
Renovació de junta.
Revisió -si s’escau- i aprovació de la quota de socis/sòcies.
Ratificació del conveni signat amb Sostre Cívic.
Ratificació dels estatuts de l’entitat.
Projecte de cohabitatge a Sant Feliu de Llobregat.
Precs i preguntes.

1. Presentació i aprovació de la memòria 2018
Ismael García explica les accions que s’han dut a terme durant l’any 2018 per part de l’associació
les quals es classifiquen en projectes, difusió i gestió. Com a projectes s’esmenten la xarxa de
préstec entre persones “Tinc/Deixo”, el banc del temps, la identificació de finques susceptibles
a fer cohabitatge a Sant Feliu i la gestió d’horts urbans de manera comunitària. Pel que fa a la
difusió es fa referència a la Fira d’Economia Social i Solidaria a Sant Feliu i alguns cinefòrums a
Cinebaix. I per la part de gestió es parla de la constitució de l’entitat i la definició de la estructura
organitzativa

Ismael García fa referencia als conveni signat amb l’AECIP i el treballat amb l’entitat Sostre Cívic,
per tal que l’aprovi l’assemblea. Així mateix fa referencia a la participació de l’associació a la
Taula d’Habitatge Social de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, així com altres foros.
Ismael García informa de que al final de l’exercici 2018 el número de persones sòcies és de 21.
Ismael García sotmet a votació l’aprovació de la memòria 2018 resultant finalment aprovada per
unanimitat.

2. Presentació i aprovació d’estat de comptes 2018.
Ismael García presenta l’estat de comptes de l’exercici 2018, el qual es salda amb un total de
despesa de 177,77 € i sense ingressos, obtenint un resultat negatiu de -177,77 €.
Ismael García informa de que queda no s’ha pogut cobrar les quotes de sòcies del 2018, ni el
premi obtingut del Quinto, donat que no teníem habilitada encara un compte corrent. El motiu
és que no teníem cap persona a la Junta amb coneixement sobre fiscalitat en l’àmbit associatiu
i no volíem fer moviment econòmic fins revertir aquesta situació. La despesa l’hem assumit
temporalment les sòcies fundadores, fent un préstec a l’entitat.
Ismael García sotmet a votació l’aprovació de l’estat de comptes del 2018 resultant finalment
aprovada per unanimitat.
3. Presentació i aprovació del pla d’actuació per al 2019.
Ismael Garcia presenta el pla d’acció per l’any 2019 el qual està conformat per la continuació
dels projectes engegats al 2018 i alguns de nova gestació, com ara un taller de cabanes per a
infants reutilitzant residus de la poda d’arbres, la renovació de la pàgina web, la ciutat jogable posar caixes als parcs on les criatures puguin deixar joguines per compartir- i un projecte de
cohabitatge.
Ismael Garcia informa que a més d’aquests projectes, la junta té altres idees a sobre la taula que
es podran implementar en funció de que noves persones s’impliqui i se’ls facin seus:
desenvolupar una APP de Coopera SF, fer un Sant Feliu comestible, instaurar una nevera
solidària, participació al Consell del Medi Ambient, impartir tallers autosuficiència i obrir un
supermercat cooperatiu.
Ismael Garcia anuncia la voluntat de la junta de doblar el nombre de persones sòcies, arribant a
42.
Ismael García sotmet a votació l’aprovació del pla d’actuació per al 2019 resultant finalment
aprovada per unanimitat.
4. Presentació i aprovació del pla financer per al 2019.
Ismael Garcia presenta el pla financer per l’any 2019. En l’apartat de despeses destaca la partida
de difusió que inclou el desenvolupament d’una pàgina web i un altre per activitats. Com a
ingressos partim del sobrant de l’exercici anterior i les quotes de sòcies del 2019.
Ismael Garcia comenta també que aquest pressupost està subjecte a aconseguir doblar el
número de sòcies durant l’exercici 2019, a més de que s’aposta per mantenir una quota mínima
de sòcies de 12 €, prioritzant el creixement de la base social.

Isaac Amela demana a la taula si no s’ha pensat en demanar una subvenció a l’ajuntament, a la
qual cosa es contesta des de la taula dient que ara mateix l’entitat no està capacitada per
assumir la feina que comporta justificar una subvenció. Esther Tort reforça aquesta idea.
Maria Comelles, apunta a més a més que som una associació que no encaixa en cap àrea ni
regidoria de l’ajuntament, cosa que dificulta encara més aconseguir una subvenció i que potser
es més senzill que ens ajudin facilitant accions concretes.
Ismael Garcia informa que s’aposta per aquesta política que planteja Comelles i sotmet a votació
el pla financer per l’any 2019 resultant finalment aprovat per unanimitat.
5. Renovació de junta.
Ismael García proposa a l’assemblea una composició de junta directiva, la qual sotmet a votació,
quedant aprovada per unanimitat, amb la següent composició:
•
•
•
•

Presidència: Ismael García Fernández
Vicepresidència: Marina Villacampa Fornells
Secretaria: Rosalia Bernadò Casal
Tresoreria: Esther Tort

Ester Tort comenta que està oberta que alguna persona amb coneixements financers pugui
afegir-se a la tasca de tresoreria.
6. Revisió -si s’escau- i aprovació de la quota de persones sòcies.
Ismael García informa de la voluntat de la junta de mantenir l’actual quota mínima de sòcies, de
tal manera que aquesta no sigui una barrera per la get que s’acosta amb voluntat d’associar-se,
en tant que la prioritat en aquest moment per l’associació és augmentar la massa social.
Ismael García sotmet a votació l’aprovació de la quota de sòcies de 12 €/any resultant aprovada
per unanimitat.
7. Ratificació del conveni signat amb Sostre Cívic.
Ismael García informa que l’Associació Coopera Sant Feliu ha estat treballant el contingut d’un
conveni a Sostre Cívic que permeti que la comissió de Cohabitatge sigui com un grup local de
Sostre Cívic a Sant Feliu. Sostre Cívic proposa a Coopera SF ser un grup local seu, a la qual cosa
Coopera respon que l’únic motiu pel qual descarta aquesta opció és que el seu àmbit d’actuació
va més enllà del cohabitatge, abraçant altres àmbits de l’Economia Social i Solidària.
Ismael García resumeix el contingut del conveni en els compromisos per part de Coopera que
són (1) representar a Sostre Cívic (SC) a la ciutat, (2) adoptar el seu model de cohabitatge e
informa-li de qualsevol promoció de cohabitatge a SF, (3) les ciutadanes de SF, sòcies de SC no
paguen quota a CSF, (4) per participar en un procés de cohabitatge cal ser sòcia de SC. I es
compromisos per part de SC són (1) informar a CSF de qualsevol actuació que faci a SF, (2)
assessorar a les sòcies de coopera SF en matèria de cohabitatge.
Ismael Garcia sotmet a votació la ratificació del conveni amb Sostre Cívic resultant aprovada per
unanimitat.
8. Ratificació dels estatuts de l’entitat.

Ismael García informa que per ser la primera assemblea extraordinària de l’entitat cal que
l’assemblea ratifiqui els estatuts i que aquests són els estàndards de qualsevol entitat i fa mesos
que estan penjats al web.
Ismael Garcia sotmet a votació la ratificació dels estatuts resultant aprovats per unanimitat.
9. Projecte de cohabitatge a Sant Feliu de Llobregat.
Maria Comelles explica que la comissió de cohabitatge ha estat treballant en la identificació de
finques situades a Sant Feliu i que poden ser susceptibles de destinar-se a habitatges cooperatiu.
Explica que més concretament s’identifica una propietat de l’Ajuntament, actualment gaire bé
en desús i que requereix de manteniment, la qual cosa suposa una despesa per l’ajuntament.
Maria Comelles informa que s’han mantingut converses amb l’ajuntament instant-los a treure
aquesta finca en règim de protecció oficial, amb l’argument de la possibilitat que això els dona
de recuperar patrimoni sense grans inversions. La proposta és fer un projecte d’habitatge
cooperatiu en cessió d’us, juntament amb Sostre Cívic
Maria Comelles informa a més de que l’Ajuntament descarta treure-ho a concurs abans de les
eleccions, però que està disposat a signar “alguna cosa”.
S’acorda seguir els següents passos: (1) Demanar a l’ajuntament que estan disposats a signar,
(2) fer una proposta de document a signar amb una declaració d’intencions segons el model de
Sostre Cívic y (3) fer una ronda de converses amb els diferents partits polítics buscant un acord
en vers dita declaració.
Maria Comelles manifesta la necessitat d’explicar el projecte a la PAH i aconseguir que sumin.
10. Precs i preguntes.
Marina Villacampa i David Flavià demanen la paraula per a informar sobre el concurs de gestió
de la Finca de Can Ferriol, el qual comprèn explotació agropecuària i forestal, així com una
possibilitat de cohabitatge dins el Parc de Collserola, al municipi de Sant Feliu de Llobregat. Fan
recordatori que aquesta possibilitat d'habitatge cooperatiu ha estat estudiada durant els darrers
mesos per l'associació Coopera Sant Feliu a través d'alguna visita d'alguns dels seus membres i
d'una difusió posterior per tal d'intentar formar un grup promotor d'aquest projecte.
Informen que, de moment, només ells mateixos (dins de Coopera Sant Feliu) han estat
interessats en donar recorregut al projecte de cohabitatge de Can Ferriol, i que, a pocs dies de
finalitzar el termini per a la presentació d'ofertes, han aconseguit arribar a una entesa puntual
amb la cooperativa Sostre Cívic SCCL per a presentar oferta a l'esmentat concurs, en la qual la
cooperativa actuarà com a licitadora. La participació de Sostre Cívic permetria ampliar en un
futur la llista de candidats a fer ús de l'habitatge cooperatiu de la masia de Can Ferriol.
Es fa especial esment a que la licitació corre a càrrec de Sostre Cívic, i que no es genera cap
responsabilitat jurídica ni cost per a Coopera Sant Feliu. D'altra banda, es fa constar que
s'utilitzarà el nom de Coopera Sant Feliu com a associació col·laboradora de Sostre Cívic i com a
impulsora del projecte de gestió de Can Ferriol.
No havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió a les 21 hores del dia esmentat, de la
qual cosa dono fe com a secretaria i signo la present amb el vistiplau del president.

V.B. El president

Ismael García Fernández

Secretària

Rosalia Casals Bernadó

