
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DE PROBENS DEL 17/07/2019 

LLOC: Seu de l’entitat (Sant Rafael, 10, Barcelona) 

HORA:17.30 h. 

 

ASSISTENTS:  

 

JD: Jordi Ferrer, Isabel Sobrevals, Josep Garcias, Montse Ros, Julia Corrales (skype) 

CONVIDADES: Elena Iborra, Neus Fuertes (skype) 

S’excusen: Enric Rius, Sol Calderon, Isabel Carmona 

 

Persones amb dret a vot 5. 

 

PUNTS TRACTATS I ACORDS PRESOS: 

 

Repassem els punts a tractar i comencem la reunió: 

 

1. Aprovació de la reformulació dels comptes 2018.  

 

S’aprova la reformulació dels comptes per l’auditoria amb 3 vots a favor i dues 

abstencions. 

 

2. Resultat de la negociació amb el banc per la renovació i ampliació de la pòlissa de 

crèdit. 

 

Amb l’aprovació de la reformulació dels comptes podem presentar-ho al banc (BBVA), 

tot i que ja vam anar a parlar amb ells el passat dimarts 16 de juliol, i com que havien 

de fer l’informe aquell mateix dia i teníem una valoració favorable nostra, ja ens van 

dir que tiraven endavant la renovació de la pòlissa. Queda pendent enviar-los els 

comptes aprovats. 

 

3. Reunió amb directiu del SOC per tema tancament justificació integrals +30 i 

reintegrament pendent. Estat de la qüestió. 

 

L’auditoria dels comptes del projecte està tancada, i hem fet la consulta a la tècnica 

referent que ens va enviar resposta l’última vegada, sobre com hem de fer arribar els 

comptes auditats ja que els canals de la convocatòria està tancada. Després d’enviar la 

documentació caldrà quedar amb el directiu del SOC  Sr. Ginesta (l’Oscar Pascual, soci 

de l’entitat, el coneix personalment i ens ajudarà a poder quedar amb ell de manera 

més àgil). 

 



4. Aprovació, si s’escau, del pressupost del 2019. 

 

No l’aprovem ja que hi ha discrepàncies amb el saldo total al que es vol arribar. Es va 

presentar ja a al reunió amb la gestoria una proposta d’ajustament del pressupost del 

2019, per a que el saldo fos positiu, però al comentar-ho amb la delegació de Mallorca, 

sorgeixen diferències de criteri d’aquest ajustament. Des de Mallorca comenten que ja 

hi ha una pèrdua al projecte PROINFÀNCIA que no està reflectit al pressupost i cal fer-

ho i que no creuen que es pugui justificar la resta de programes si finalitzem la 

contractació de dues de les tècniques al mes de setembre, com està previst a 

l’ajustament. 

 

S’acorda revisar l’ajustament del pressupost del 2019, afegint aquesta pèrdua que ja és 

segura i tornant a revisar la justificació possible de Mallorca, per tal de veure quines 

mesures d’estalvi es poden aplicar, per a que el saldo segueixi sent positiu. Si això no 

s’aconsegueix, tampoc té sentit plantejar un pla de viabilitat per més endavant. La Julia 

ens envia la previsió d’accions i cobraments corresponent de PROINFÀNCIA, fins a 

setembre, per veure si es pot justificar tot. 

 

Per tant, el pressupost del 2019 es presentarà a votació directament a l’assemblea del 

dia 25 de juliol. 

 

5. Aprovació del Pla de viabilitat  2019-2020. 

 

No entrem a valorar el pla de viabilitat, ja que no hem consensuat res en els anteriors 

punts. Només fem referència a una de les mesures previstes per al 2020 que és la 

major autonomia de les diferents àrees i  serveis, de manera que cada servei gestioni 

tant la part tècnica com l’econòmica. Aquesta es una reivindicació que es manifesta 

des de la delegació de Mallorca, perquè consideren que la gestió econòmica de 

l’entitat no s’està portant de manera adequada. També es posa de manifest la 

descoordinació i la manca de comunicació entre ambdues delegacions pel que fa al 

seguiment dels projectes i la seva documentació justificativa. 

 

6. Preparació de l’assemblea de socis prevista pel 25/07/2019 per la tarda. 

 

No tractem aquest punt de manera directa, però si que hi ha alguna aportació 

concreta d’un dels membres de Junta que té a veure amb l’assemblea i al qual ens 

referirem a continuació. 

 

En el transcurs de la reunió de Junta els diferents membres van expressant la seva opinió sobre 

els diferents temes que intentem recollir: 

 

 Jordi Ferrer:  

 

Vota a favor dels comptes 2018. La seva intenció és fer tot el que calgui per a que 

l’entitat tiri endavant. 



Isabel Sobrevals:  

 

Vota a favor dels comptes 2018. La seva intenció és fer tot el que calgui per a que 

l’entitat tiri endavant. 

 

Montse Ros: 

 

Vota a favor dels comptes 2018. La seva intenció és fer tot el que calgui per a que 

l’entitat tiri endavant. 

 

Josep Garcias: 

 

- S’absté de votar els comptes 2018. 

- Demana que aquests comptes siguin el tancament per a iniciar un pre-concurs. 

- S’absté de votar el pla de viabilitat.  

- Demana que el pla de viabilitat es voti a l’assemblea (ja està en un dels punts de 

l’ordre del dia) i que si no surt aprovat l’assemblea insti a iniciar un concurs de 

creditors. 

- Deixa el lloc vacant de vice-president. 

- Tot i així queda a la nostra disposició per a qualsevol situació que necessitem 

resoldre, inclosa l’econòmica. 

 

Julia Corrales:  

 

- S’absté de votar els comptes 2018. 

- No vol votar el pressupost del 2019, si abans no es recull la part no gastada de 

PROINFANCIA que s’haurà de tornar i es revisen els ajustaments fets a Mallorca, 

que garanteixin que es podran justificar tots els projectes. 

- Posa el seu càrrec de vocal a disposició. Argumenta que cal algú que conegui bé els 

mecanismes de justificació i gestió econòmica. 

 

Tanquem la reunió sobre les 19 h. Ens aplacem a tornar-nos a trobar ja directament el 25 de 

juliol a les 17 h per l’assemblea. 

 

Secretari,       Vist-i-plau- Presidenta , 
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