
Assemblea Anual Ordinària de socis i sòcies de
l'Associació Oikocredit Catalunya

Dia: 29 de maig de 2017
Lloc: c/ Tàpies, 1-3 de la ciutat de Barcelona
Hora: 19:00 h
 
Socis i sòcies amb dret de vot: 

 Socis i sòcies assistents: 14
 Socis i sòcies que han delegat el seu vot: 5
 Total de socis i sòcies representats: 19

Socis i sòcies sense dret a vot:
 Socis i sòcies assistents: 2

Total de socis i sòcies presents i representats: 21

En Xavier Fernàndez-Díaz, president de l'Associació, inicia l'Assemblea agraint
l'assistència dels socis i sòcies presents.

En Xavier Fernàndez-Díaz, presenta a l’assemblea la Junta Directiva present a
la Sala, fa un agraïment especial a la tasca dels voluntaris/es de l’Associació. 

1. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i elecció de dues
interventores per a l’acta d’aquesta Assemblea

L’assemblea aprova l’acta de l'assemblea 2016.
Es procedeix a elegir les  dues interventores d’acta, les  quals conjuntament
amb el  president  seran les  encarregades d’aprovar l’acta d’aquesta
assemblea.
 - Laura Acosta Ortega 
 - Ma. Antònia Bogónez Aguado

2. Presentació dels resultats de la cooperativa Oikocredit
Internacional del 2016, i principals línies de treball per al 2017

Els resultats de la cooperativa Oikocredit Internacional per al 2016:

- 801 organitzacions finançades a 70 països,
- 1.047,2 milions d'euros en préstecs actius, un 16% més respecte al 2015
- Elevada entrada de fons: 94,3 milions d'euros. 
- Morositat reduïda quasi 1 punt: 5,3% a 4,5%.
- Més de 54.000 socis/es arreu del món
- Actius: 1.209,3 milions d'euros (+18%) .
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- Resultat net de 29 milions d'euros. 17,1 milions s'han proposat com a 
dividends (un 2% de retribució).

Les línies de treball dutes a terme el 2016 i de cara al 2017:
2016:
- Continua la revisió d'eines i processos interns, i adaptació a canvis 
normatius. Continua la millora de la gestió de l'acompliment social, amb 
suport a organitzacions finançades a través de 40 iniciatives de 
desenvolupament de capacitats per valor de 490.000€.

Creixement:
• A l'Àfrica. Total: €188,7M (+19%)
• En agricultura. Total: €157,3M (+39%)
• En renovables. Fort creixement Total: €39,8M(+150%)

Impacte social:
Persones beneficiades per IMF: 46 Milions*, de les quals: dones 86% // en 
zones rurals 51%
Persones contractades per empreses socials finançades per Oikocredit: 
84.000*, de les quals 34.820 contractades fixes
* Dades referents a 31 de desembre de  2015 (s’actualitzen el mes de juny cada any).

Reptes:
- Es manté un context de tipus d'interès baixos.
- Context de creixent competència en microfinances, i maduresa de les IMF.
- Creixent regulació financera i legal (tancament d'activitat a alguns països).
- Obtenció de donatius per activitats formatives i pel fons de moneda local.
- Com equilibrar entrada de fons d'inversors/es i concessió de préstecs.

2017:
- Continuïtat del treball iniciat els darrers anys (diversificació d'inversions: 
renovables i Business Development; èmfasi en Àfrica, finances inclusives i 
agricultura).
- Millora de processos interns.
- Avaluació de noves fórmules legals de comercialització.
- Captació de donacions (p.ex. als EUA).
- Implementació Pla Estratègic 2016-20: equilibri entre retorn social i 
econòmic i solidesa i sostenibilitat d’Oikocredit.

Resum principals punts a tractar a l’Assemblea General 2017 (15 de 
juny, Accra, Ghana)
- Renovació i elecció de càrrecs per al Consell de Supervisió (SB).
- Moció per reduir el dividend a l’1,25 %. 
- Aprovació de la proposta de dividend del 2% a repartir entre socis/es.
- Elecció d’un membre d’associacions per al “Consell de Membres” (MC).
- Proposta de tornar a contractar KPMG com a auditora externa.
- Aprovació de la proposta per guies de distribució dels beneficis de la 
cooperativa.
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- Proposta de canvis en estatuts de la cooperativa (per adaptar-los al fulletó 
alemany).
- Proposta sobre no-inclusió de discrecionalitat i creació de nous productes.

3. Memòria d’activitats i econòmica 2016 d'Oikocredit Catalunya

Presentació de la Memòria d’Activitats  2016

Activitats relacionades amb la gestió:
– Millora de processos interns, estudiants en pràctiques.
– Rendiment de comptes: Balanç social i auditoria externa.
– Adaptació a requisits legals: PBC, FATCA, CRS, LSSI.
– Anàlisi d'opcions organitzatives i legals futures.

Oficines i punts d'informació:
– Oficina de Barcelona.
– Delegació a Mataró (Botiga solidària “La Peixateria”), Girona (Espai de 
Solidaritat), i a Sitges, però sense activitat regular.

Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional:
- Reunió d’Associacions Europees de Suport a Oikocredit, febrer de 2016 a
Bad Honnef (Alemanya).
–  Participació  a  Assemblea  General  de  la  Cooperativa,  juny  de  2016  a
Noordwijkerhout (Holanda).
– Assistència a jornada de formació a Holanda (abril 2016).
– Assistència a diversos webinars, i coordinació periòdica amb equip legal
d'Holanda.

Activitats relacionades amb la promoció:

– Treball en xarxa
– Èmfasi i increment de la comunicació online.

Twitter: 1253 seguidors, facebook: 797 Butlletí: 746
– 30 xerrades i taules rodones arreu de Catalunya amb un públic total 
d'unes  800 persones.
–25 fires i estands arreu de Catalunya. Arribant a més de 600 persones.
–Manteniment contacte mitjans de comunicació, 40 aparicions.
- Petites campanyes de publicitat en premsa.
– Camps de Solidaritat organitzats conjuntament amb Setem a Nicaragua 
(Prodecoop) i Filipines (SPFTC).
– Rutes d’Economia Solidària «Pam a Pam» pel raval.
- Activitat en Comitè d'Expertes en Finances Ètiques. 4 articles publicats.

Relació amb altres entitats:
– Junta de l'Associació FIARE Catalunya.
– Llibreta d'Estalvi Xarxes Vinculada de FIARE.
– Local i projectes compartits amb Setem.
– Junta de FETS – Finançament Ètic i Solidari.
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– Associacions Oikocredit Sevilla i Euskadi.
– XES (Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya) i Balanç Social.
– Taula del Sistema de Finances Ètiques.
– Coop 57.
– Codi ètic de les Associacions de Barcelona. 
– LaFede.cat – organitzacions per a la justícia global.

Informe Econòmic 2016
Compte de pèrdues i guanys:

- El Resultat positiu de l’exercici es degut a que: 
1) augmenten els donatius, 
2) a l'haver aconseguit més capital social i socis/es, la facturació i per serveis
a Oikocredit Internacional (OI) ha crescut,
3) nova desgravació de l'IVA,
4) aportació a la Fundació Jaume Bofill que no es va fer efectiva tot i haver
estat pressupostada.

- En quant a les despeses hi ha un increment en l’apartat de publicitat i en
els salaris (més hores del David i contractació d'un estudiant en pràctiques).
També s’han fet provisions de fons per a possibles assessoraments legals i
per a l’auditoria externa.
-  A  l’últim  trimestre  les  partides  no  tenen  despesa  d'IVA  perquè  hem
començat a desgravar-lo.
-  S’informa a totes les persones assistents que la Memòria econòmica és
pública i està penjada a la web d'Oikocredit Catalunya. 
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Balanç de situació:

Evolució d'inversions i socis/es:
- Socis/es: de 792 a 819 (+3,41%).

Increment net de 27 vs 37 al 2015.

- Inversions: de 7.695.712,62 € a 8.832.625,29 (+14,77%)*
*: inclouen fons propis de reserves de l'Associació invertits a Oikocredit Internacional.

Increment net de 1.136.912,67€ 

- L’objectiu d'increment de socis/es era de 40 i l’increment real ha estat de 
27, en part és degut a què s’ha fet neteja de socis/es encara d'alta però que 
no tenien inversió efectiva (Total de socis/es donades de baixa: 17).
- El número d’altes és de 61 i el de baixes és de 34 (incloent les 17 de la
regularització abans esmentada).
- Ha estat un any rècord en entrada d'inversions: +14,77%.

Organització:
Junta directiva
President: Xavier Fernàndez-Díaz
Vicepresident: Martí Boneta
Secretari: Artur Espinosa
Sots-secretària:  Sonia Joaniquet
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Tresorer: Sergi Salavert
Vocals: Francesc Padilla, Laura Bosch, Josep Lluís Segú

Convidades a la Junta: Sergi Vàzquez, Gisela Artola i Rosa Ripoll

Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano i Barbero

Estudiant en pràctiques: Arnau Garcia

Pla d’ocupació de Barcelona Activa: Marc Navarro 

Ho han fet possible: Pedro Manrique, Montserrat Fabregat, Laia Sans, 
Alberto Sierra, Josep Ma Viñolas, Montserrat Mon, Joan Pere Guzmán, Anna 
Hernández, Conxita Gutiérrez, Bea Prados, Ma Antònia Bogónez, Marc Selva, 
Carles Vendrell, Oriol Roig, Anna Maria Comalrena, Pau Nualart, Nina Wine, 
Anna Broch, Eloi Domingo, Albert Dresaire, tot l'equip del Grup Tercer Món de
Mataró, Sitges Solidari, i tants i tantes socis i sòcies.

* S'aproven les activitats i memòria econòmica del 2016 per unanimitat.

4. Activitats i pressupost 2017

Activitats 

 Comunicació: Línia continuista

– Manteniment o lleu increment en activitats de comunicació
Mitjans: 36 aparicions / Xerrades: 960 persones / Fires: 1.200 persones

– Repetició d'experiència d'APS amb Fundació Bofill.
– Dinamització Comitè d'experts i expertes al territori.
– Treball amb xarxes i plataformes diverses, i en entorn universitari.
– Increment d’activitat promocional, sobretot online i xarxes socials.

• Gestió: assentament de bases i treball intern

– Avaluació i planificació de futur canvi organitzatiu i adaptació a canvis de
normativa, junt amb Euskadi, Sevilla i Oikocredit Internacional.
– Millora de processos, transparència i activitats de rendiment de comptes.

• Objectius:

Inversions: +845.000 € (+9,5%) / Socis/es: +57 persones (+7%)
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Pressupost 2017:
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- Pressupost 2017. Cal destacar:
1) creixen els ingressos pels serveis prestats a OI.
2) increment de despeses de personal amb la contractació d’en Sergi.
3) baixa la partida de publicitat perquè formava part del pressupost 2016, 
exercici en el qual es van contractar diversos serveis, i la previsió de 2017 en
comunicació és de naturalesa continuista.

* S'aproven les línies d'activitat i el pressupost per unanimitat.

5. Auditors interns exercici 2017

Socis/es voluntaris/es per fer d'auditores internes de comptes 2017: 
 - Carlos Cámara
 - Pilar Trenchs

6. Aprovació  Reglament  Intern  i  Protocol  de  prevenció  de
l’Assetjament sexual

Es presenta una proposta de Reglament intern i una altra de Protocol 
de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere.

* Els dos documents s’aproven en votacions separades, tots dos per majoria 
però amb 2 abstencions.

7. Aprovació canvi dels Estatuts

Es presenta una proposta de canvi en els estatuts de l’associació, amb 
petits canvis de forma, major detall de la política d'assignació dels fons
propis, i amb adaptació a la nova normativa, que permet que un 
percentatge minoritari de membres de la Junta Directiva portin a 
terme treball remunerat.

* Els estatuts s’aproven per unanimitat

8. Renovació dels membres de la Junta Directiva

Proposta d'Organització 2017

Junta directiva:
President: Xavier Fernàndez-Díaz
Secretària: Sònia Joaniquet
Tresorer: Sergi Salavert
Vocalies: Francesc Padilla, Josep Lluís Segú, Setem (Laura Bosch), Laura 
Marches i Carles Ferrer.  
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* Es ratifiquen els canvis de càrrec dels antics membres i els nous membres 
(Laura Marches i Carles Ferrer) per unanimitat.

9. Precs i preguntes durant el transcurs de l'Assemblea

 Es pregunta quina formació es demana als estudiants en pràctiques:
s’explica que periodisme, comunicació audiovisual o RRPP i Publicitat.

 Es pregunta pel número d’assistents a l'Assemblea general de OI: es
respon que hi ha unes 500 organitzacions sòcies amb dret de vot de
les quals hi acudeixen unes 100.

Sense més qüestions per respondre, acaba l'Assemblea a les 20:30 h.

Signat:

Sonia Joaniquet
Sots-Secretària

Vist-i-plau:

Xavier Fernàndez-Díaz 
President

Vist-i-plau:

Ma Antònia Bogónez
Interventora

Vist-i-plau:

Laura Acosta
Interventora
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