ACTA DE LA REUNIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIÓ DE
COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I LA
REHABILITACIÓ URBANA, QUE HA TINGUT LLOC EL DIA 4 DE MARÇ DE
2015 AL CAFÈ DE MAR
El dia 4 de març de 2015 a les 18:10h es reuneixen a la sala de reunions de la
primera planta de l’edifici de Cafè de Mar, en sessió ordinària, i sota la
presidència del Sr. JOAN MORA, els següents membres del Patronat :
Sr. MIQUEL REY, Sr. RAMON REIXACH, Sra. MONTSERRAT RODRIGUEZ,
Sr. JOAN JUBANY, Sr. FRANCESC VILLÀ, Sra. Mª GRÀCIA BUSQUÉ, Sr.
ANTONI LUIS, Sr. JOAN LLUIS JORNET, Sr. AGÀPIT BORRÀS, Sr. ROC FONT i
Sr. XAVIER VILERT.
Hi assisteixen també el senyor ANGEL PUIG, director de la Fundació, el senyor
JOSEP CANAL, Director de l’Àrea Econòmica i Interventor de Fons Municipal de
l’Ajuntament de Mataró, la senyora MONTSERRAT ESPUNYA, secretària tècnica
de la FUCM i la senyora MONTSERRAT LAMATA, agent del projecte d’Acció per
l’Ocupació i el Desenvolupament Local (AODL).
La Sra. ANNA HUERTOS, el Sr. DANIEL PERAN i el Sr. ARCADI VILERT s’han
excusat d’assistir a la reunió. Absent: Sr. JOSE MARIA LORA.
Els temes de l’ordre del dia són els següents:
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior de 30/09/2014
2.- Aprovació per desistir el contracte d’alta direcció del director de la
Fundació.
3.- Aprovació per autoritzar a un patró de la Fundació per a la gestió
ordinària de la Fundació.
4.- Aprovació Pressupost 2015
5.- Aprovació Pla de Gestió 2015
6.- Aprovació de signatura de conveni entre la FUCM i l’Ajuntament de
Mataró per finançar despeses d’inversió i de posada en marxa de l’activitat.
7.- Precs i preguntes.
_________________________________________________________________
1.- .- Aprovació de l’acta de la reunió anterior de 30/09/2014
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S’aprova l’acta de 30/09/2014 per dotze vots a favor i cap vot en contra.

2.- Aprovació per desistir el contracte d’alta direcció del director de la
Fundació.
El president del Patronat dóna la paraula a l’actual director de la Fundació, el Sr.
Àngel Puig.
El Sr. Puig explica que a la passada reunió de la Comissió Permanent ja va
exposar els motius personals pels quals ha de deixar la direcció de la Fundació.
Per una banda manifesta que entra en una etapa intensa d’activitat personal i per
l’altra, que la mateixa Fundació entra també en una nova etapa amb la concessió
de la subvenció per contractar una persona pel projecte d’Acció per l’Ocupació i el
Desenvolupament Local (AODL) que treballarà per potenciar l’activitat de la
Fundació, i que requerirà unes intervencions intenses que ell no pot assumir en
aquest moment.
Continua la seva intervenció fent saber als patrons que ha estat un plaer treballar
com a director de la Fundació durant cinc anys.
Malgrat tot, afirma que no marxa, que continuarà a la Fundació i a la Unió de
Cooperadors ajudant amb tot el que calgui. En aquest sentit diu que fa temps va
iniciar la seva col·laboració com a tècnic, juntament amb el Sr. Agàpit Borràs per
coordinar tota la recuperació del patrimoni cooperatiu, i que, si no hi ha cap
inconvenient, tirarà aquesta tasca endavant.
Pel que fa a la gestió pendent, el Sr. Puig informa que de seguida farà els
traspassos del temes pendents.
Acaba la seva intervenció manifestant el seu agraïment a tots els membres del
Patronat, pels cinc anys com a director.
A continuació pren la paraula el president de la Fundació per agrair al Sr. Puig la
feina feta durant els quatre anys que han treballat junts i que està content d’haver
pogut arreglar problemes històrics gràcies a la intervenció del Sr. Puig.
Continua el Sr. Mora, posant de manifest que amb la nova etapa que ara s’inicia,
l’objectiu principal ha de ser rendibilitzar el patrimoni fundacional des d’un punt de
vista econòmic.
Reconeix que en algun moment s’ha actuat molt lentament i que la Fundació s’ha
entretingut en tasques administratives. Afegeix que la proposta que es vol fer als
patrons és per poder tirar endavant la Fundació i el primer pas és obtenir
recursos. La primera acció per assolir aquest objectiu ha estat la contractació de
la figura de l’AODL, que en cap cas substituirà la figura de la direcció. La idea és
crear una comissió executiva dins de la Comissió Permanent, formada per un
representant de l’Ajuntament, el Sr. Miquel Rey i un representant de la Unió de
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Cooperadors SCCL, el Sr. Xavier Vilert. Els dos faran trobades setmanals per tirar
endavant el dia a dia de la Fundació, d’acord amb el pressupost i el pla de gestió
2015, que hi ha intenció d’aprovar en aquesta sessió. Per tot això és pel que
demana que el Patronat aprovi el desistiment del contracte d’alta direcció del Sr.
Àngel Puig.
En aquest moment s’incorpora a la reunió el Sr. JOSE MANUEL LOPEZ a qui se li
informa de tot el parlat fins el moment, i deixa la sessió la Sra. Montserrat
Rodríguez.
A continuació pren la paraula el Sr. Joan Lluís Jornet, qui en nom de la Unió de
Cooperadors SCCL agraeix al Sr. Puig la seva generositat al reconèixer que en
aquest moment hi ha una necessitat clara de tirar endavant la Fundació, per la
qual cosa ha posat el seu càrrec a disposició de la Fundació i reitera el seu
agraïment en la forma d’acabar aquesta qüestió.
A continuació el Sr. Jornet adverteix al membres del Patronat representants de la
Unió de Cooperadors SCCL que no es guanyarà del tot si no s’implica tothom, per
la qual cosa demana que qui pugui, col·labori amb la Fundació, cadascú dins
l’àrea que més domini (patrimoni, formació, comunicació etc.).
El Sr. Agàpit Borràs s’afegeix a l’agraïment al Sr. Àngel Puig per la tasca ben feta
i exposa que el fet que el representant per part de l’Ajuntament sigui el Sr. Miquel
Rey és bo perquè representa al Tecnocampus, referent empresarial de la ciutat.
Posat el punt a votació, s’aprova el desistiment del contracte d’alta direcció
del Sr. Àngel Puig i Boltà amb data d’efecte des del dia d’avui, per dotze vots
a favor i cap vot en contra.
En aquest moment el Sr. Àngel Puig deixa la reunió.
_________________________________________________________________
3.- Aprovació per autoritzar a un patró de la Fundació per a la gestió
ordinària de la Fundació.
Continuant amb el punt anterior, el Sr. Mora exposa que a part de les accions
previstes dins del pla de gestió hi ha la tasca diària de la Fundació que suposa
signar rebuts, transferències, etc.
Recorda que les decisions es prendran per acord dels dos membres de la
comissió formada pel Sr. Xavier Vilert i el Sr. Miquel Rey, però que, amb l’esperit
d’intentar que l’operativa sigui el més ràpida possible proposa autoritzar al Sr.
Miquel Rey perquè, en representació del Patronat, porti la gestió ordinària de la
Fundació fins a la constitució del nou Patronat resultant del nou Consistori
Municipal. S’entén per gestió ordinària la signatura de contractes amb les
empreses subministradores, signar factures i rebuts, operar amb el compte
bancari de la Fundació, fent els pagaments necessaris als proveïdors, tot d’acord
amb el pressupost i el quadre d’inversions a realitzar aprovat pel 2015. Aquesta
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autorització, que haurà de ser interpretada amb la major amplitud, en cap cas
s’entendrà com l’assumpció de la direcció de la Fundació per part del Sr. Miquel
Rey.
S’aprova per dotze vots a favor i cap vot en contra autoritzar al Sr. Miquel
Rey per a la gestió ordinària de la Fundació, en els termes anteriors.
_________________________________________________________________
4.- Aprovació Pressupost 2015
El Sr. Mora introdueix el punt dient que a les reunions de la Comissió Permanent
han anat sortit temes nous a tractar que deriven en la necessitat d’activar els
actius per poder tirar endavant amb els objectius de la Fundació. Si no hi ha
diners no es poden acondicionar els locals, i si no es lloguen no es generen
ingressos. La Comissió Permanent també s’ha preguntat quin pla de gestió es
podria fer sense aquests ingressos i la conclusió a que s’ha arribat és que cap.
A continuació pren la paraula el Sr. Miquel Rey qui explica que després d’acordar
el desistiment del director es va demanar a la persona contractada per l’AODL
que ajustés el pressupost presentat fins aquell moment. D’aquí n’ha sortit el
pressupost realista que es pretén aprovar en aquesta reunió i que consta a la
documentació “PRESSUPOST 2015” amb el títol “1.- Comptes de resultats i
aportacions municipals”.
En aquest moment el Sr. Vilert demana a la Sra. Montse Lamata que es presenti,
cosa que aquesta fa manifestant estar molt il·lusionada amb el projecte que se li
ha encarregat. Fa saber que el termini del seu contracte és d’un any però que es
pot prorrogar en cas que es compleixin els objectius previstos. El President de la
Fundació li dona la benvinguda a la Fundació.
Seguidament torna a prendre la paraula el Sr. Miquel Rey per explicar que s’ha fet
un pressupost realista sense comptar amb els ingressos dels lloguers Poeta
Punsola i Meléndez Valdés per raons de prudència. Segons manifesta, en el pitjor
dels casos, aquests serien els resultats per a quatre exercicis vista. Per altra
banda, s’han demanat més pressupostos per reduir l’import de les inversions
presentades a la reunió de la passada Comissió Permanent, resultant una
reducció important tal com consta en el document “PRESSUPOST 2015” amb el
títol “3. Inversions (nova proposta)”. Donada aquesta situació, continua, la
proposta, consensuada amb el Sr. Vilert, seria que el Patronat aprovés demanar
un crèdit a l’Ajuntament de Mataró, per l’import previst de les inversions, fins un
màxim de 90.000,00€, a retornar en 5 anys i sense interessos. A finals d’aquest
exercici 2015 caldrà mirar si hi ha la possibilitat de tornar els diners dins d’aquest
termini i si no fos possible acordar sol·licitar una ampliació d’aquest o buscar una
altra font d’ingressos. Això voldria dir no perdre ni un metre quadrat del patrimoni.
A continuació pren la paraula el Sr. Canal qui aclareix que en realitat aquest crèdit
també és per la posta en marxa del projecte, per això s’ha posat també com a
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ingrés el mateix import de la despesa de 15.217,39 € corresponent al cost de
l’AODL que no està subvencionat.
En aquest moment el Sr. Vilert posa de manifest que aquesta proposta no
significa que tot vagi bé, i recorda que sempre s’ha reclamat que la feina de
promocionar l’economia social corresponia a l’Ajuntament de manera específica i
que això s’ha anat fent, per la qual cosa tots s’han de felicitar. Quan la Fundació
es va crear, continua, l’Ajuntament es va comprometre a aportar una subvenció
anual, per tant si es manté aquesta subvenció potser es podrà tornar el crèdit en
el cinc anys previstos.
El Sr. Mora contesta que el que seria lògic és entendre que el govern que vindrà
no tindrà cap problema en seguir donant aquesta subvenció, que és nominativa, i
està prevista en el pressupost general de l’Ajuntament. I en aquest sentit
interpel·la a tots els representants dels grups polítics assistents a la reunió, per si
seria possible expressar el compromís unànim de tots els grups municipals, de
vetllar per a què la Fundació pugui portar a terme els acords que es prendran en
aquesta sessió.
Torna a prendre la paraula el Sr. Canal per afegir que més enllà de la voluntat
política, ara s’ha entrat en una fase en que cada organisme públic ha d’estar
adscrit a una Administració determinada per raons de comptabilitat nacional i per
la responsabilitat que se’n deriva; i que en aquest cas, la sort de la Fundació és
que està vinculada econòmicament a l’Ajuntament.
El Sr. López s’afegeix a l’explicació del Sr. Canal dient que en cas que la
Fundació tingui pèrdues, qui les acabarà suportant serà l’Ajuntament.
El Sr. Canal acaba la seva intervenció dient, que pel motiu anterior, i en previsió
d’aquests resultats negatius, s’ha previst la solució que el crèdit es faci
directament amb l’Ajuntament.
Per parlar de les inversions a fer pren la paraula la Sra. Montse Lamata qui inicia
la seva exposició dient que el pressupost és l’expressió del que suposa portar a
efecte el pla de treball adjuntat amb la convocatòria. Cadascun dels eixos del pla
de treball previstos requereixen una inversió prèvia, i en aquest sentit, explica
que, per tal de poder tenir ingressos del lloguer dels despatxos serà necessari
invertir en l’adequació de l’edifici de Cafè de Mar. Aquestes inversions,
considerades urgents es finançaran amb l’excedent actual de tresoreria. Pel que
fa a la possibilitat d’incrementar els ingressos per les activitats de formació i el
lloguer de les sales, ha d’anar associada a unes inversions necessàries com la
construcció d’una aula de formació o la insonorització de la sala polivalent.
Aquestes inversions caldrà finançar-les mitjançant el crèdit.
El Sr. Mora conclou que caldrà deixar al Sr. Miquel Rey i al Sr. Xavier Vilert que,
ambdós conjuntament, decideixin quines d’aquestes inversions s’hauran de fer i
quines no, i que el conveni no deixa de ser una pòlissa de crèdit fins un màxim de
90.000 € per a les inversions més l’ajut reintegrable.
5

Respecte als demés ingressos, la Sra. Lamata explica que han de venir del
lloguer dels locals de la Fundació.
El Sr. Vilert introdueix una nova qüestió dient que a la darrera Permanent es va
parlar de recavar informació de PUMSA sobre els acords referents a la forma
d’entregar els locals a la Fundació. Al seu entendre, explica, PUMSA havia
d’entregar els locals amb els acabats mínims i això no es va complir.
El Sr. Borràs afegeix que ho comentarà en el proper Consell de PUMSA. El Sr.
Mora, assenteix manifestant que caldrà valorar la situació, i mirar d’arreglar-ho
políticament i amb sentit comú. El Sr. Borràs recorda que són locals que es donen
a la “ciutat”, i que per tant no és un cas qualsevol.
Pel que fa als acabats necessaris, el Sr. Miquel Rey explica que s’ha acordat amb
el Sr. X.Vilert anar a veure els locals, demanar pressupostos i parlar-ho amb
PUMSA
Per últim el Sr. Vilert comenta que políticament es va prendre la bona decisió de
traspassar els locals però que tècnicament no, ja que no es va valorar bé el temps
d’amortització.
El Sr. Mora afegeix que sempre s’havia cregut que el problema s’arreglaria donant
uns mesos de carència al possible llogater.
El Sr. Canal conclou que el primer serà mirar si hi havia algun acord signat,
comprovar la seva aplicació i després fer valdre la voluntat política, si és
necessari.
En relació al punt del document del Pressupost 2015 “4. Ajut de caixa”, el Sr.
Canal informa que també caldrà la seva aprovació. Aquest ajut de caixa
reintegrable a l’Ajuntament de Mataró serà per poder pagar l’IVA del traspàs, d’un
sol cop, de tots els locals pendents de traspassar. A aquest efecte en el
pressupost 2015 i 2016 s’ha previst una despesa financera de 880,00€
corresponents als interessos d’aquest ajut, a l’1% d’interès.
Els assistents aproven per dotze vots a favor i cap vot en contra el
pressupost 2015, que s’adjunta com Annex I.
Els assistents aproven per dotze vots a favor i cap vot en contra l’ajut de
caixa pel finançament de l’I.V.A. a pagar pel traspàs dels locals pendents de
traspassar.
_________________________________________________________________
En aquest moment del debat la Sra. Mª. Gràcia Busqué comenta que la Fundació
hauria de vetllar per les empreses d’economia social, però que té la impressió
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personal que per part de l’Ajuntament això no s’ha fet. El Sr. Agàpit Borràs li
contesta que hi ha una receptivitat per part d’aquest consistori que abans no havia
trobat, i que cal aprofitar aquesta estructura de diàleg.
_________________________________________________________________
5.- Aprovació Pla de Gestió 2015
Pren la paraula la Sra. Montse Lamata per explicar que el Pla de Gestió 2015
presentat amb la documentació annexa amb el títol “Pla de Gestió 2015”, és un
pla estructurat seguint els
tres eixos principals d’actuació: 1.- Impulsar
l’economia social en general, 2.- Activar l’activitat de Cafè de Mar, en particular, i
3.- Gestionar el patrimoni de la Fundació. Cadascun dels eixos es concreta en
una sèrie d’accions, la posada en marxa de les quals generaran una sèrie
d’indicadors que permetran anar avaluant la consecució dels objectius i serviran
de base pels propers anys. La intenció és com a mínim assolir les accions
descrites, i si es pot, duplicar-les o triplicar-les.
El Sr. Vilert intervé per manifestar el seu agraïment per la feina feta en l’elaboració
d’aquest Pla de Gestió, que creu ponderat i a la vegada valent, i confirma que
aquests indicadors permetran que tots els patrons en puguin fer un seguiment.
Posat a votació el Pla de Gestió 2015, que s’adjunta con Annex II, s’aprova
per dotze vots a favor i cap vot en contra.
_________________________________________________________________
6.- Aprovació de signatura de conveni entre la FUCM i l’Ajuntament de
Mataró per finançar despeses d’inversió i de posada en marxa de l’activitat.
El Sr. Josep Canal explica la proposta de document, annex a la convocatòria, de
conveni entre la Fundació i l’Ajuntament de Mataró. Aquest conveni, regula: per
una banda, la concessió d’un ajut econòmic reintegrable per part de l’Ajuntament
a la Fundació, fins a un màxim de 90.000,00 € , a retornar en cinc anys i sense
interessos, amb la finalitat de finançar inversió i per iniciar l’activitat. S’estableix
com a garantia els drets pendents de lliurar, per part de PUMSA, sobre els 80m2
que pertocarien a la Fundació per l’àmbit d’actuació dels edificis de Can Xammar
(La central). I per altra banda, regula també el compromís, per part de
l’Ajuntament, d’aportar la subvenció corresponent a l’exercici 2015 per l’import de
9.269,87 €.
El Sr. Canal continua dient que aquest és el document que es signarà ara, però
que això no impedeix anar-ho transformant, segons les necessitats.
El Sr. X. Vilert pregunta si una vegada concretats quin seran els 80 m2, malgrat
constitueixen la garantia del conveni i sense que s’hagi traspassat la seva
propietat, es podran explotar a favor de la Fundació. El Sr. Mora li respon que sí.
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Posat a votació aquest punt, s’aprova signar el conveni en els termes
descrits, per dotze vots a favor i cap vot en contra.
_________________________________________________________________
7.- Precs i preguntes
Pren la paraula el Sr. Miquel Rey per posar en coneixements dels assistents que
el Tecnocampus està treballant per crear una càtedra d’economia social per
desenvolupar temes de recerca i emprenedoria sobre l’economia social. Aquesta
càtedra es crearà en conveni amb la Universitat Pompeu Fabra i estarà liderada
per gent reconeguda en el tema. En aquest moment, continua, s’estan demanant
ajuts per a la seva posta en marxa.
I no havent més assumptes a tractar es dona per finalitzada la sessió a les 19:50
hores en prova de la qual cosa s’estén la present acta que signa el secretari amb
el vistiplau del president de la Fundació.
EL PRESIDENT

EL SECRETARI
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