Assemblea Anual Ordinària de socis i sòcies de
l'Associació Oikocredit Catalunya
Dia: 30 de maig de 2016
Lloc: c/ Tàpies, 1-3 de la ciutat de Barcelona
Hora: 19:30 h
Socis i sòcies amb dret de vot:
 Socis i sòcies assistents: 26
 Socis i sòcies que han delegat el seu vot: 4
 Total de socis i sòcies representats: 30
Socis i sòcies sense dret a vot:
 Socis i sòcies assistents: 1
Total de socis i sòcies presents i representats: 31
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 de l’Associació.
1. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i elecció de dos
interventors per a l’acta d’aquesta Assemblea
L’assemblea aprova l’acta de l'assemblea 2015.
Es procedeix a elegir els dos interventors d’acta, els quals conjuntament amb
el president seran els encarregats d’aprovar l’acta d’aquesta assemblea.
- Laia Sans i Ballart
- Carles Ferrer Panades
2. Presentació dels resultats de la cooperativa Oikocredit internacional per al 2015, i principals línies de treball per al 2016
Els resultats de la cooperativa Oikocredit Internacional per al 2015:
- 809 organitzacions finançades a 69 països,
- 900,2 milions d'euros en préstecs actius, un 23% més respecte al 2014
- Nou rècord en entrada de fons: 102 milions d'euros, un 25% més que
l'any 2014.
- Morositat mantinguda a nivell baix 5,3%.
- Més de 50.000 socis/es arreu del món
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- Rècord en aprovació de crèdits: 497,8 milions d'euros, un 29% més que els
383 milions del 2014.
- Resultat net de 15,4 milions d'euros. 15 s'han proposat com a dividends
(un 2% de retribució)
Les línies de treball dutes a terme el 2015 i de cara al 2016:
2015:
- Millora d'eines i processos interns, i adaptació a canvis normatius.
Continuació de millora de la gestió de l'acompliment social, amb suport a
organitzacions finançades a través de 140 iniciatives de desenvolupament de
capacitats per valor de 1,7 M€.
Es compleix l’objectiu de creixement a Àfrica i Agricultura amb aquestes
xifres:
• L'Àfrica. Total: €158,1M (+58%)
• L'Agricultura. Total: €113,3M (+39%)
• I en Renovables. Total: €15,9M
Impacte social:
Persones beneficiades per IMF: 37 Milions*, de les quals: dones 86% // en
zones rurals 50%
Persones contractades per empreses socials finançades per Oikocredit:
124.078*
* Dades referents a finals d’exercici 2014.

Reptes:
- Context de baixada de tipus d'interès.
- 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.
2016:
- Continuïtat del treball iniciat al 2015 (diversificació d'inversions: èmfasi en
Àfrica, finances inclusives i Agricultura; millora de processos interns, inversió
en capital humà)
- Avaluació de noves fórmules legals de comercialització.
- Captació de donacions (p.ex. als EUA).
- Implementació Pla Estratègic 2016-20.
PLA ESTRATÈGIC 2016-2020:
El nostre objectiu per a la pròxima dècada :
- En el moment que Oikocredit arribi al seu 45è aniversari, l'any 2020, els
nostres projectes milloraran les vides de 55 milions de persones.
- Ens centrarem en els sectors que coneixem bé: la inclusió financera,
l'agricultura i les energies renovables i doblarem la presència a Àfrica.
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- Donarem suport a les nostres organitzacions sòcies de manera innovadora i
creativa, revisant contínuament els nostres criteris de finançament de
projectes.
- Pagarem dividends financers per sota del mercat, però assolirem beneficis
socials per sobre de la mitjana de manera transparent, sostenible i
demostrable.
- Arribarem a una base de 65.000 persones inversores al 2020 (+7% anual).
- Arribarem als €1.500M d'actius (+50% respecte 2015).
- 125.000 llars amb accés a energia renovable el 2020.
Resum principals punts a tractar a l’Assemblea General juny 2016 (9
de juny, Noordwijkerhout, Holanda)
- Renovació i elecció de càrrecs per al Consell de Supervisió (SB).
- Aprovació del 2% de dividend a repartir entre socis/es.
- Creació i elecció de membres per a un nou “Consell de Membres” (MC).
- Petits canvis en la descripció del perfil dels membres del Consell de Supervisió.
- Proposta per desenvolupar guies de distribució dels beneficis de la cooperativa.
- Proposta per canviar de gestora de fons, per a les “inversions a termini”.
- Elecció de membres per a diversos comitès: Com. Auditoria; Com. Nominació.
3. Memòria d’activitats i econòmica 2015 d'Oikocredit Catalunya
Presentació de la Memòria d’Activitats 2015
Activitats relacionades amb la gestió:
– Migració a Titan, nova Base de Dades internacional, completada.
– Millora de processos interns, estudiants en pràctiques, rendiment de
comptes.
– Adaptació a requisits legals: PBC, FATCA, CRS, LSSI.
– Anàlisi d'opcions organitzatives i legals futures.
Oficines i punts d'informació:
– Oficina de Barcelona.
– Punts d'informació a Mataró (Botiga solidària “La Peixateria”), Girona (Espai
de Solidaritat), PobleNou, i a Sitges, però sense activitat regular.
Activitats relacionades amb Oikocredit Internacional:
- Reunió d’Associacions Europees de Suport a Oikocredit, febrer de 2015 a
Soesterberg (Holanda).
– Participació a Assemblea General de la Cooperativa, juny de 2015 a
Potsdam (Berlín), Alemanya.
– Assistència a dues jornades de formació a Holanda (febrer i octubre 2015).
– Assistència a diversos webinars, i coordinació periòdica amb equip legal
d'Holanda.
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Activitats relacionades amb la promoció:
- Celebració de 40è aniversari de la cooperativa i 15è d'Oikocredit Catalunya.
– Treball en xarxa
– Èmfasi i increment de la comunicació online.
– 2015: 40 xerrades i taules rodones arreu de Catalunya amb un públic
total d'unes 1.000 persones (+25%).
– 2015: 16 fires i estands arreu de Catalunya. Arribant a 700 persones.
– Increment contacte mitjans de comunicació, 50 aparicions (+58%).
– Camps de Solidaritat organitzats conjuntament amb Setem a Nicaragua
(Prodecoop) i Filipines (SPFTC).
– Activitat en Comitè d'Experts. 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.
– Representació d'Oikocredit a l'estat espanyol a la Red Española de
Microfinanzas en el Extranjero.
– 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 2015
Compte de pèrdues i guanys:
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- Es destaca el fet d’haver fet una auditoria externa per primer cop. Amb un
informe positiu de forma general però amb alguns aspectes a millorar de cara
al proper exercici.
Tot i que per llei no hi estem obligats, es comenta que el fer l’auditoria externa per iniciativa pròpia és una decisió de transparència pels socis/es i de cara
a la societat en general.
- S'explica el canvi de concepte de l’aportació econòmica d’Oikocredit Internacional de donació a factura per serveis prestats, cosa que significa canvis
legals com ara la necessitat de pagar Impost de Societats.
- Resultat positiu de l’exercici 2015: 1.957,49 euros. Es proposa de passarlos a reserves per a futurs increment d’activitats i necessitats d’assessoraments externs els propers exercicis. Pressupost equilibrat. Les reserves de
l’associació pugen a uns 64.735 euros.
- Les Despeses segueixen una línia similar a la d'anys anteriors, excepte per
l’increment en serveis professionals externs (gestoria i assessoraments legals), provocats per l’increment de gestions i requeriments legals derivats de
l’increment de regulació i dels canvis en la relació amb Oikocredit Internacional.
* El pressupost s'aprova per unanimitat
Balanç de situació:
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Evolució d'inversions i socis/es:
- Socis/es: de 755 a 792 (+4,90%).
Increment net de 37 (49 altes, 12 baixes).
- Inversions: de 6.821.402,46 € a 7.695.712,62 € (+12,82%)*

*: inclouen fons propis de reserves de l'Associació invertits a Oikocredit Internacional.

Increment net de 874.310,16€
Es fa esment de que la inversió està per sobre de l’objectiu malgrat que de
socis/es l’objectiu eren 40 i l’increment ha estat de 37.

Organització:
Junta directiva
President: Xavier Fernàndez-Díaz
Vicepresident: Martí Boneta
Secretari: Artur Espinosa
Sots-secretària: Sonia Joaniquet
Tresorers: Jordi Alonso, Ma Antònia Bogónez, Sergi Salavert
Vocals: Roger Brumwell, Jaume Osete, Francesc Padilla, Laura Bosch, Josep
Lluís Segú
Convidades a la Junta:, Sonia Joaniquet
Coordinador de l’associació: David Díaz de Quijano i Barbero
Estudiant en pràctiques: Arnau Garcia
Punts d’informació i delegacions: Mataró, PobleNou, Girona i Sitges.
Altres voluntaris/es: oficina de Barcelona, informàtica, promoció, web,
disseny...
Ho han fet possible: Pedro Manrique, Montserrat Fabregat, Laia Sans,
Alberto Sierra, Josep Ma Viñolas, Montserrat Mon, Joan Pere Guzmán, Anna
Hernández, Bea Prados, Kirei Riverola, Marc Selva, Carles Vendrell, Oriol
Roig, Anna Maria Comalrena, Víctor Centelles, Pau Nualart, Nina Wine, Anna
Broch, Julio Zambón, Guillem Joan, Tina Sabaté, Jacob William Rhodes,
Albert Dresaire, tot l'equip del Grup Tercer Món de Mataró, Sitges Solidari, i
tants i tantes socis i sòcies.
4. Activitats i pressupost 2016
Activitats
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Comunicació: Línia continuista

–
–
–
–

Lleu increment en activitats de comunicació (aprox. +10%)
Repetició d'experiència d'APS amb Fundació Bofill
Dinamització Comitè d'experts i expertes i activitats al territori
Treball amb xarxes i plataformes diverses, i en entorn universitari

Com a novetat es destaca la posada en marxa dels Cafès-Tertúlia Oikocredit
amb caràcter trimestral.
• Gestió: assentament de bases i treball intern
– Avaluació i planificació 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: +600.000 € (+8%) // Socis/es: +40 persones (+5%)
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Pressupost 2016:

- Pressupost 2016 de naturalesa continuista.
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* S'aproven les línies d'activitat i el pressupost per unanimitat.
5. Auditors interns exercici 2016
Socis/es voluntaris/es per fer d'auditors internes de comptes 2016:
- Alba Trepat
- Domènec Creus
6. Renovació dels membres de la Junta Directiva
Proposta d'Organització 2016
Junta directiva:
President: Xavier Fernàndez-Díaz
Vicepresident: Martí Boneta
Secretari: Arturo Espinosa
Sots-secretària: Sònia Joaniquet
Tresorer (canvi): Sergi Salavert
Vocalies: Francesc Padilla, Josep Lluís Segú, Setem (Laura Bosch)
S’aprova per unanimitat la candidatura de: Sergi Salavert
7. Precs i preguntes durant el transcurs de l'Assemblea


A la pregunta d’una nova sòcia d’Oikocredit s’explica què és SETEM i
els motius pels quals compartim el local.



Es demana quin serà el preu de ser socis de LaFede. Encara no ho
sabem perquè estem negociant però serà entre 100 i 200 euros.
S’expliquen els motius per associar-nos.



A pregunta d’un soci, s’explica amb més detall quina es la relació amb
la Fundació Jaume Bofill, quin tipus de projectees recolzem explicant
amb mes detall què és la metodologia Aprenentatge i Servei.



Malgrat que el pressupost s’aprova per unanimitat es demana intentar
fer l’Assemblea General més aviat per intentar que tant les activitats
com el pressupost no estigui tan avançat i poder fes esmenes si fos
convenient.



Un soci de Saragossa demana que l’Assemblea General es faci en
dilluns per facilitar l’assistència de les persones que vénen de fora.
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Sense més qüestions per respondre, acaba l'Assemblea a les 20 h.
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Signat:

Vist-i-plau:

Sonia Joaniquet
Sots-Secretària

Xavier Fernàndez-Díaz
President

Vist-i-plau:

Vist-i-plau:

Carles Ferrer
Interventor

Laia Sans
Interventora

