
 

Acta de l’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Educadores  

i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 

de 21 de març de 2015 
 

  

 

DIA:   21 de març de 2015, dissabte. 

HORA: 10.00h en primera convocatòria, 10.30h en segona convocatòria 

LLOC: Seu social del CEESC. Carrer Aragó, 141-143, 4a. planta. 08015 Barcelona. 

  

Ordre del dia 

  

1. Temes ordinaris: 

1.1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 13 de 

desembre de 2014. 

1.2. Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2014 

1.3. Aprovació, si escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2014 

 

2. Informacions: 

2.1. Presentació de la web del CEESC 

2.2. Presentació Quaderns d’Educació Social 

 

3. Precs i preguntes. 

 

 

  



--- 

Comença l’Assemblea a les 10.30h. 

--- 

L’Andreu Peláez, secretari del CEESC, dóna la benvinguda als assistents i declara per iniciada 

l’Assemblea en segona convocatòria.  

1.1.  Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 13 de desembre de 

2014 

L’Andreu Peláez explica que en la darrera Assemblea Ordinària del CEESC, que es va celebrar el 

13 de desembre de 2014, es va presentar i aprovar el Pla de Treball, les quotes col·legials i el 

pressupost del 2015.  

Sense cap proposta de modificació de redactat es passa a votació. 

Vots a favor: 30 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 

1.2.  Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2014 

L’Andreu Peláez explica als assistents que diferents membres de la Junta de Govern del CEESC 

presentaran els deu apartats de la memòria.  

L’Andreu Peláez inicia la presentació del punt 2 sobre el funcionament del CEESC. Destaca que 

s’han celebrat dues Assemblees ordinàries al llarg de l’any 2014 i que la Junta de Govern, 

encapçalada per en Paco Gea, va prendre possessió el 15 de març del 2014.  

Remarca que la Junta de Govern actual està formada per 7 membres de l’antiga Junta de Govern 

presidida per en Pepín de la Rosa, i que la resta en són nous membres. Explica que al llarg del 

2014 -tot i que cal fer una esmena a la memòria ja que hi diu 2015- s’han realitzat 8 reunions de 

Junta de Govern. 

En relació amb les Juntes delegades, recalca els canvis de membres que s’han produït a les 

Juntes delegades de Camp de Tarragona i de Girona, així com la ratificació de les Juntes 

delegades de Lleida i Terres de l’Ebre. 

--- 

S’incorporen a l’Assemblea en Gabriel Ndjoli i en Xavier Gasulla. 

--- 

Sobre l’equip tècnic comenta que, actualment, està format per 16 persones. Menciona que no 

tots els treballadors estan contractats a jornada completa i que si suméssim les jornades de tots 

els treballadors, farien un total d’uns 8,5 treballadors a jornada completa. 



Amb relació al moviment col·legial, destaca que hi ha hagut més altes en comparació amb els 

anys 2012 i 2013 i que la disminució de col·legiats s’ha contingut, ja que l’exercici s’ha tancat 

amb 2.901 persones col·legiades, de les quals el 69% són dones i el 31% homes.  

Sobre què esperen del CEESC els nous col·legiats i col·legiades, destaca que majoritàriament 

desitgen informació al respecte de la professió i del Servei d’Orientació Professional.  

En relació amb les baixes col·legials, comenta que el nombre més alt de baixes es produeix per 

impagament de la quota, seguit per deixar d’exercir la professió.  

L’Andreu Peláez dóna per finalitzada l’explicació del punt 2 de la memòria i dóna pas a en Paco 

Gea que parlarà de la presentació de la Memòria. 

En Paco Gea comenta que el Pla de treball del 2014 va ser continuista, i destaca la feina feta en 

relació amb la participació en els processos legislatius sobretot la intervenció que es va fer per 

defensar els SIES i els SARS i la feina que s’ha fet per millorar el Servei d’Orientació 

Professional del CEESC. 

En Paco Gea fa una reflexió sobre el que suposa ser part d’una Junta de Govern i comenta que no 

tenien consciència de la tasca que suposava. Dóna les gràcies públicament a l’equip tècnic, ja 

que fa funcionar el dia a dia del CEESC i a l’Andreu Peláez, que fa de nexe entre la Junta de 

Govern i l’equip tècnic.  

Sobre el Pla de treball, comenta que s’han aconseguit el 78% dels objectius plantejats i que 

resten un 22% per aconseguir.  

La Maria Rosa Monreal explica el punt 5 sobre l’ordenació de l’exercici professional. De l’acció 

5.1 destaca la consolidació de la Comissió d’Infància que, entre d’altres temes, ha organitzat les 

VII Jornades d’Infància i la participació en els grups de discussió de la DGAIA entorn a 

l’impacte de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència; del Grup de Treball de 

Gent Gran comenta la participació en les Jornades Interdisciplinàries catalanes de residències de 

gent gran; del Grup de Treball de Formar i Educar destaca que han treballat en l’estudi que té 

per objectiu reflectir la realitat de la participació de l’educador social dins del marc de l’escola i 

el sistema educatiu. Finalment, destaca el naixement de tres nous col·lectius professionals per 

respondre a les necessitats emergents com ha sigut el de SIES-SARS, medi obert i educació 

social en l’educació formal. 

En relació amb l’acció 2.1 comenta que aquesta ja està molt bé definida i explicada en la 

memòria però que cal destacar la defensa que va fer la Sònia Fuertes en la compareixença per la 

defensa de la Renda Garantida de Ciutadania, al Parlament de Catalunya. 



Sobre l’acció 3.1 destaca bàsicament les reunions que s’han fet amb les diferents universitats 

catalanes que imparteixen el títol de grau en Educació Social i els convenis de col·laboració que 

s’hi han signat, ja que ens permet saber l’opinió de les universitats en relació amb la professió.  

--- 

S’incorporen a l’Assemblea la Lola Lacuna, la Remei Fabregat i en Pepín de la Rosa. 

--- 

Amb relació a l’acció 4.1, sobre el programa SocialGlobal, comenta que aquest servei va més 

enllà de les nostres fronteres i que aquest any s’ha introduït informació de 3 països i s’han 

assessorat 14 persones col·legiades.  

A continuació pren la paraula la Míriem Solsona i presenta el punt 6 sobre la representació dels 

interessos de la professió.  

Comença amb la presentació de l’acció 5.1, sobre la recerca i el nomenament de representants 

per a espais de participació, destacant que aquest 2014 s’ha comptat amb 47 persones en 

diferents administracions i ha augmentat en un 25% els espais de representació i un 7,7% 

d’augment de persones diferents que representen el CEESC.  

Sobre l’acció 5.2 destaca l’assumpció de la presidència del CGCEES i refereix els càrrecs que ha 

desenvolupat el CEESC al llarg de l’any 2014.  

De l’acció 5.3 destaca que s’han fet dues propostes al CGCEES: una sobre l’assegurança de 

responsabilitat civil i l’altra, sobre l’adequació de la Finestreta Única a la normativa vigent.  

De l’acció 6.1 explica que s’han mantingut les aliances amb entitats, agents i empreses per tal 

d’establir complicitats i vincles; s’han establert cinc espais de col·laboració per al 

desenvolupament de projectes i s’ha assolit el 100% de continuïtat de les col·laboracions 

generades.  

Sobre l’objectiu 7.1, sobre la pàgina web, comenta que fa un parell d’anys que s’hi està treballant 

i desenvolupant i que després la Noelia Muñoz en farà la presentació.  

L’Eduardo Cano presenta el punt 7 sobre la defensa dels interessos de col·legiats i col·legiades, i 

comenta que aquesta finalitat la treballa conjuntament amb en Pep Vallès a qui li dóna les gràcies 

públicament per la feina que han fet conjuntament, també agraeix la feina a la Junta de Govern i 

a l’equip de treball del CEESC.  

--- 

S’incorporen a l’Assemblea la Pepi Borrás i en Rafel López. 

--- 



Sobre l’acció 8.1 destaca que s’ha volgut apropar el CEESC als territoris, donar honor/orgull de 

ser educador/a i formar part del col·lectiu, apropar el CEESC als estudiants d’Educació Social i 

explicar el benefici de la col·legiació.  

En relació amb l’acció 9.1 comenta que s’ha continuat actualitzat les bases de dades i que s’ha 

donat resposta a les consultes que ens arriben. Destaca que la majoria de consultes arriben per 

correu electrònic i que poques són les que es fan presencialment.  

De l’acció 9.2 destaca que les bases de dades estan adaptades a la normativa.  

Pel que fa a l’acció 10 destaca que aquest any s’han fet dos contactes puntuals a través del 

correu electrònic amb els col·legiats amb l’objectiu de crear consciència. Un va ser per Sant Jordi 

i l’altre, pel Dia de l’Educació Social. Comenta que continuem felicitant el dia de l’aniversari a 

les persones col·legiades.  

Quant a l’acció 11 comenta que aquest any hem canviat de servei jurídic i que s’han atès 70 

consultes.  

Tocant a l’acció 12.1, comenta que la participació és un eix transversal de tot el Pla de treball i 

que l’any passat es va augmentar en un 11% el número de persones col·legiades participants en 

les diferents accions dutes a terme al CEESC.  

Quant a les accions 13.1 i 14.1 comenta que s’ha redactat un document on es recullen les 

novetats dels nous Estatuts i que no s’ha dut a terme cap espai informatiu per facilitar el procés 

electoral, ja que només es va presentar una candidatura.  

A continuació pren la paraula la Lola Lacuna que passa a explicar el punt 8 de la memòria que 

està dividit en quatre àmbits, que van de l’objectiu 15 al 18.  

Sobre l’acció 15.1 destaca la quantitat de codis deontològics repartits entre les persones 

interessades i la participació del CEESC en el Comitè d’Ètica i Serveis Socials del Departament 

de Benestar Social i Família.  

En relació amb l’acció 15.2 comenta que s’ha constituït el grup motor i que han realitzat diverses 

trobades però que encara no està obert a tothom.  

Tocant a l’acció 16.1 destaca que ens hem posicionat davant situacions socials que afecten a la 

ciutadania i el col·lectiu professional. Aquest any passat hem fet 8 posicionaments propis i 12 

adhesions.  

De l’acció 17.1, sobre la consolidació del catàleg de l’oferta formativa, destaca que el CEESC 

aposta per una oferta especialitzada i de qualitat per al col·lectiu de professionals d'arreu del 

territori. Comenta que hi ha diferents aspectes a destacar d’aquesta acció, com és l’elevat 

percentatge de participació de professionals que no estan col·legiats; que un 72% de la formació 



que fem és pròpia i que ha augmentat el nombre d’accions formatives realitzades en comparació 

amb altres exercicis. 

Sobre l’avaluació comenta que aquest és un instrument de millora dels processos i els resultats 

ens ajuden a millorar en la qualitat, metodologies, etc. Comenta que com a punts febles, els 

participants destaquen que les formacions són curtes, la dificultat per accedir al material, l’espai 

físic i que la part pràctica és insuficient.  

L’Eva Sasot, tècnica d’atenció col·legial, explica l’acció 18 sobre la consolidació del Servei 

d’Orientació Professional. Destaca que el 93% de les ofertes incloses en la Borsa de treball són 

d’ofertes privades, un 7% són de les administracions públiques i que, per territoris, el 74% 

d’ofertes són de la demarcació de Barcelona, el 14% de Girona, el 3% de Lleida, un 8% de 

Tarragona i un 1% de la resta de l’Estat espanyol.  

Amb relació amb qui insereix les ofertes a la borsa de treball, comenta que hi ha dues formes: la 

recerca que fem des del CEESC i les ofertes que introdueixen les empreses inscrites al SOP. 

Sobre els àmbits d’intervenció, destaca que l’àmbit amb major nombre d’ofertes de treball 

introduïdes per les empreses registrades és el de serveis socials.  

En relació amb el Servei d’Orientació Personalitzat, explica que aquest any ha atès 59 consultes.  

Torna a prendre la paraula la Lola Lacuna. En relació amb l’acció 18.2 destaca que ens hem posat 

en contacte amb 100 entitats que utilitzen el Servei d’Orientació Professional per tal de recordar 

les funcions, finalitats, la missió del CEESC i oferir-los la cartera de serveis que adrecem a 

professionals i entitats.  

La Begoña Escribano i la Noelia Muñoz presenten conjuntament la finalitat 9 sobre la promoció del 

reconeixement social i professional de l’educació social  

Sobre l’acció 19.1, la Noelia Muñoz explica que s’ha assolit, ja que hem presentat el número 16 

dels Quaderns d’Educació Social i que, actualment, el 85% de les persones col·legiades hi estan 

subscrites. Comenta que aquests any, a través de DIXIT, presentarem a tots els territoris el 

número 16 dels Quaderns.  

Sobre l’acció 19.2 destaca que un 41% dels col·legiats i col·legiades rep el Full Informatiu en 

format electrònic.  

També comenta l’augment d’un 4% de visites a la web i que s’ha pensat la nova web per tal que 

els continguts siguin més accessibles.  

En relació amb el Butlletí digital comenta que s’han mantingut el número de butlletins enviats i 

que s’han mantingut les visites al blog. 



Sobre les xarxes 2.0 destaca l’augment considerable sobretot d’Instagram. Creu que és una eina 

d’interacció amb les persones col·legiades i que ens ajuden a saber les seves demandes i 

necessitats.  

Pel que fa al blog d’Educador@s de Girona destaca que han rebut 49.875 visites en dos anys i 

mig d’existència. 

En relació amb el Butlletí digital, la Noelia Muñoz ens explica que actualment està en revisió però 

que aquest any ha augmentat el nombre de persones inscrites i fa que aquest sigui una eina de 

difusió i recepció d’informació del CEESC i d’altres entitats.  

Quant a la presència del CEESC als mitjans de comunicació, comenta que l'evolució de l'impacte 

continua augmentant malgrat que la presència en els mitjans és, encara, reduïda. 

Pren la paraula la Begoña Escribano per explicar l’acció 20.1, sobre l’assessorament que es fa a 

través del servei NIU. Durant l’any 2014 s’ha col·laborat en la generació de 7 noves iniciatives i 

s’han dissenyat 2 nous projectes.  

Sobre el programa Cruïlles, explica que aquest any passat s’han incorporat 3 nous col·lectius: 

Global Idea, Associació Proartso i Escola Empordà AEGLE. 

Pel que fa a les VIII Jornades d’Infància i Educació Social, comenta que aquesta és una de les 

accions que ha dut a terme la Comissió d’Infància del CEESC i que aquesta edició va treballar al 

voltant del paper de l’educació social en el context de l’educació formal.  

Sobre el Glossari Terminològic Català per a la Mediació destaca que aquest s’ha dut gràcies al 

treball de la Comissió de Mediació del CEESC i que s’hi han definit 64 termes, que s’ha creat un 

blog per difondre’ls i que ara estem en el procés que les persones mediadores ens facin arribar 

el seu parer. 

Sobre l’objectiu 21 comenta que continuem treballant per tal d’ampliar els convenis de 

col·laboració que estan vinculats a diferents projectes que desenvolupem. Sobre les subvencions 

rebudes, comenta que aquest any hem presentat 5 projectes a 4 convocatòries.  

Pel que fa a l’acció 21.1 comenta que CiutatBeta s’ha consolidat i que aquest any s’han avaluat 

els resultat i s’ha creat un manual que descriu els passos duts a terme en l’acció al barri. Avança 

que ja s’està treballant en l’edició d’aquest any 2015 que es posarà en marxa al mes d’abril.  

Quant a l’acció 21.2, la Begoña Escribano dóna la paraula a la Pepi Borràs, membre de Sèniors, per 

tal que presenti aquesta acció de la memòria de primera mà. Ella comenta que un dels reptes 

d’aquest any passat ha sigut incrementar el nombre de participants, via internet, i no només 

assistint presencialment a les reunions que s’organitzen. Aquest any 2014 s’han fet 8 accions 

d’assessorament a educadores i educadors socials, no només a professionals joves sinó també a 

altres que volen iniciar el seu projecte en un altre àmbit.  



La Noelia Muñoz explica que durant el 2014 s'ha volgut donar forma al projecte RetinES (acció 

21.3) que es desenvoluparà aquest 2015. Comenta que al llarg de l’any passat s’ha donat forma a 

la web i que aquest 2015 es llençarà una nova edició.  

Sobre l’acció 21.4 comenta que s’han realitzat 27 càpsules, 3 més que l’any anterior i que hi han 

participat 414 persones.  

Amb relació amb l’acció 21.5, sobre el foment de la web de Coneix els teus drets, comenta que 

l’any passat s’ha augmentat en un 29% el número de visites i que hem fomentat l’ús del web a 

través de difusió i algun article especial que s’ha publicat al blog del CEESC coincidint amb el 

20 de novembre.  

Sobre l’acció 22.1, sobre la coorganització del Congrés de Serveis Socials Bàsics, es comenta que 

va ser una idea que va impulsar en Pepín de la Rosa i que aquest Congrés va aplegar més de 500 

professionals. Comenta que a banda del Congrés es van celebrar dos actes precongressuals.  

Pel que fa a l’acció 22.2 es comenta que aquest any passat s’ha publicat l’obra guanyadora de la 

3a edició del Premi Joaquim Grau i Fuster. 

Tocant a l’acció 23.1 sobre la Convocatòria d’Ajuts a Iniciatives Socials i Cooperació comenta 

que l’any passat es van presentar 14 projectes, 2 més que en l’anterior edició i que el 9 d’abril es 

presentarà la nova convocatòria per al 2015. 

Finalment, fa un repàs dels altres projectes en col·laboració que s’han dut a terme al llarg del 

2014.  

Pren la paraula en Paco Gea per tal de donar les gràcies a tota la gent que ha col·laborat amb el 

CEESC aquest any passat i a tot l’equip tècnic.  

Sense més aportacions es posa a aprovació la Memòria de l’activitat 

Vots a favor: 43 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 

 

--- 

11:51 – 12:16 descans  

--- 

 

1.3.  Aprovació, si escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2014 

Pren la paraula en Joan Muntané per presentar el compte de resultats i el balanç anual. Com que 

es disposa de documentació exhaustiva, comenta que destacarà aquells elements més 

significatius, a banda de respondre les consultes que se li puguin adreçar.  



Apunta que el pressupost anual presentava un equilibri entre ingressos i despeses a l’entorn 

dels 569.000 €, i que finalment ha estat menor tant en un cas com en l’altre, presentant uns 

36.000 € en positiu. En bona mesura aquest resultat és producte d’una contenció de despeses 

atribuïble a l’equip tècnic, al que li agraeix la feina feta. 

Respecte de les despeses generals, destaca l’ajustament en les despeses d’assegurança a partir 

de treballar amb la Cooperativa Arç que, a més, aporta una perspectiva ètica. El cas concret de 

l’assegurança de Barcelona no s’ha pogut rebaixar perquè està vinculada a una línia de crèdit 

amb una entitat bancària.  

Dels subministraments destaca negativament la pujada en electricitat però informa que s’està 

treballant en un canvi de proveïdor que ha de fer-se evident en els resultats de 2015. També en 

els conceptes de neteja s’han rebaixat costos, ajustant horaris i usos. 

Algunes despeses pressupostades en equipament informàtic es faran efectives al llarg de l’any 

2015. 

Les despeses en serveis bancaris es corresponen a pòlisses i préstecs que utilitzem en els 

moments puntuals en què no hi ha disponibilitat en metàl·lic. També en aquest apartat es 

treballa en estalvi i ètica, i per això es va tancar un acord amb la banca Fiare.  

L’amortització reflecteix l'envelliment dels béns que no es consideren fungibles de manera 

immediata. Les quantitats es corresponen a una normativa definida per llei, tot i que es planteja 

la conveniència de treballar més aquest aspecte per garantir que s’està executant la millor de les 

opcions possibles. 

La partida de personal i, en general, el conjunt de conceptes de gestió tècnica és la de major 

volum. Com que hi ha hagut alguna baixa de certa durada, es presenta un estalvi en seguretat 

social, mentre que algun salari és superior al previst ja que s’hi incorpora la part corresponent 

del Fons d’Acció Social, establerta en l’acord d’empresa. 

Les despeses d’activitat col·legial en molts casos han estat inferiors al previst no per reducció 

d’activitat, al contrari, sinó per una gestió eficaç dels recursos i un esforç tècnic. S’ha reduït en 

l’assessoria jurídica renegociant el preu aprofitant el canvi de proveïdor i s’ha incrementat en la 

consultoria experta en haver acceptat un encàrrec de la Diputació de Girona que té també 

contrapartida en els ingressos. El cas del Premi Joaquim Grau, que presenta una despesa molt 

reduïda amb relació a la prevista, és especial, ja que s’ha acordat amb els agents organitzadors 

fer-ho així, a l’espera de resoldre unes subvencions per a aquest concepte molt endarrerides en 

el seu cobrament. 



En el cas de formació hi ha una elevada despesa que es correspon també amb un major nombre 

d’inscripcions i, per tant, d’ingressos.  

L’apartat de participació també ha suposat una despesa menor sense deixar d’executar allò 

previst. 

Entre les relacions destaca una major despesa per desplaçaments i quotes del Consejo General de 

Colegios de Educadoras y Educadores Sociales ja que es va aprovar la pujada de les quotes quan els 

pressupostos del CEESC ja estaven aprovats. 

La menor despesa en comunicació es correspon en gran mesura a ajustar les despeses en els 

Quaderns d’Educació Social a les subscripcions garantides.  

Una important rebaixa respecte al previst, se situa en les quotes impagades, segurament per 

l’agilitat que ha suposat l’entrada en vigor del procediment definit en els nous Estatuts.  

Entre el més destacable entre els imprevistos imputats, hi ha la quota de pertànyer a la Unión 

Profesional i unes obres de manteniment en el local de Barcelona.  

Entrant en l’apartat d’ingressos, en concret els generals, es remarca que no s’ha fet efectiva una 

reducció en el grau que s’havia imaginat, fet positiu. Que no resol, però, la gradual 

descol·legiació.  

D’entre els ingressos per activitat col·legial, la previsió per convenis s’ha mantingut i la de 

subvencions ha augmentant mínimament. 

En serveis col·legials, la formació destaca favorablement en obtenció de beneficis, així com 

l’obtinguda per a la major activitat del servei Cruïlles. 

En altres ingressos s’hi incorporen les provisions fetes en anys anteriors i no executades. Es 

preveu fer una consulta als assessors comptables per valorar si aquest és el tractament més 

adient.  

Fa un repàs al conjunt del moviment comptable dels darrers anys, constatant una tendència a la 

reducció de despeses paral·lela a la d’ingressos, i apunta que preveu que encara s’haurà de 

treballar amb aquest supòsit. Des d’aquesta concepció entre l’any passat i el present s’ha 

prioritzat una optimització de les seus del CEESC. 



En el balanç de situació s’hi reflecteixen les regularitzacions proposades després de l’auditoria 

que posava ordre a situacions històricament per resoldre. Això suposa un negatiu de 47.000 €. 

Reflecteix també una dependència dels serveis bancaris per fer front a les necessitats en efectiu 

per a la dinàmica quotidiana, així com un fet excepcional, amb un import molt important 

pendent d’adjudicar, que s’explica pel fet que bona part de la quota de 2015 es va cobrar el 

mateix dia 31 de desembre. Es tracta d’un balanç equilibrat, en el que potser no s’acaba 

d’explicar el negatiu en l’immobilitzat. 

Pren la paraula Rubén Fornós per comentar que el negatiu en els immobles es correspon al fet de 

no haver fet cap actualització del valor de mercat, amb la qual cosa queda imputat 

l’envelliment. 

Rafel López demana, de cara a un altre any, que el pressupost de despeses visualitzi el detall de 

l’activitat col·legial. També comenta que no ha sabut veure com es reflecteixen les despeses 

relatives al Congrés de Serveis Socials Bàsics. 

En Xavi Campos, gerent del CEESC, comenta que s’ha aplicat el principi de caixa pel qual els 

ingressos i despeses es compensen, ja que a l’organització, el Congrés, no li ha suposat cap cost. 

S’ha treballat una comptabilitat en paral·lel per a una activitat que s'ha autofinançat i que tindrà 

un romanent positiu que es traspassarà al següent Col·legi que n’assumeixi la secretaria tècnica, 

tal i com està acordat amb la resta d’organitzadors. Aquest traspàs no s'ha fet, ja que encara no 

se n'ha fet el tancament econòmic. 

Rafel López destaca les diferències en relació amb el pressupostat en quotes impagades i en 

retorn de quotes. Es pregunta si s’està frenant el procés de baixes. Se li contesta que sí s’està 

frenant percentualment, però que no s'ha estabilitzat, hi ha més baixes que altes. Del realitzat el 

2015, el percentatge d’impagaments ha estat inferior al de l’any anterior.  

Pepín de la Rosa felicita l'equip tècnic i a la Junta de Govern pels números favorables ja que 

l'activitat no s’ha reduït. Igualment es manifesta sorprès perquè la gestió del Congrés, que hem 

fet nosaltres, hi hauria de constar. Ho ha trobat a faltar, encara que el resultat final de l’any es 

mantingui igual. 

Joan Muntané li contesta que no s'ha contemplat d'incloure dins del pressupost seguint les 

consignes de l'assessoria comptable, al que Rafel López apunta que es podria fer una presentació 

de la memòria econòmica que inclogui el concepte del Congrés i una altra, que no ho fes.  

Pepín de la Rosa no veu inconvenient en què es presenti un moviment econòmic puntualment 

molt més elevat a la resta. Una solució podria ser que l'Assemblea aprovés el resultat comptable 



i el balanç, pendent de la inclusió de les despeses i els ingressos del Congrés, sense necessitat de 

convocar una altra Assemblea. 

Rafel López també apunta que potser es podria fer un tractament extrapressupostari del vinculat 

al Congrés. 

Joan Muntané es compromet a fer la consulta de nou a l’assessoria comptable i, en cas que sigui 

factible, i sabent sota quin paràgraf, incorporar-ho ja que és una activitat que estarà equilibrada 

i el resultat serà zero. En aquest cas es farà arribar un segon document on consti la informació 

del Congrés.  

Sense més aportacions es posa a aprovació la Memòria econòmica i el Balanç de situació: 

Vots a favor: 43 

Vots en contra: 0 

Vots en blanc: 0 

2.1.  Presentació de la web del CEESC 

La Noelia Muñoz explica que l’actual pàgina web del CEESC és un pèl complicada per accedir a 

continguts i informació. L’objectiu de la nova web és facilitar la informació i augmentar-ne el 

número de visites.  

Pel que fa a la nova web, la informació estarà posada de forma més accessible, intuïtiva i estarà 

operativa al mes de maig.  

Ens informa que la nova web ja inclourà la informació que s’ha de publicar d’acord amb el que 

exigeix la Llei 19/2014 de transparència, com és l’organigrama, les competències, funcions de 

cada membre de la Junta de Govern, accés a la informació i bon govern. Recalca que l’objectiu és 

facilitar la informació als professionals, l’accessibilitat i la transparència.  

Destaca diferents apartats de la web on la informació es pot trobar de forma més accessible i 

intuïtiva. Comenta que s’hi han inserit els logotips de les diferents xarxes socials i un apartat 

per tal que els professionals s’inscriguin al Butlletí digital.  

Exposa que s’ha creat un apartat de notícies per tal de fer difusió viral del que fa el CEESC i que 

en l’apartat d’esdeveniments es podran filtrar pel lloc on es duran a terme i d’aquesta forma 

facilitar la informació als professionals.  

Pel que fa a la presentació de la web informa que es farà al mes de maig i que farem difusió de 

l’acte de presentació.  

La Noelia Muñoz pregunta al assistents si tenen algun dubte o pregunta al respecte de la web.  



En Rubèn Fornós pregunta si hi ha la possibilitat de rebre notícies a través d’un RSS. La Noelia 

Muñoz comenta que incloure un RSS pot generar dificultats tècniques pel volum de gestió 

d’informació i creu que pot ser contraproduent. També comenta que les novetats es difonen a 

través del Butlletí digital.  

En Rubèn Fornós creu que posar un RSS facilitaria el rebot de la informació a través de les xarxes 

i la possibilitat de fer redifusió dels continguts i de les notícies.  

La Noelia Muñoz comenta que estudiaran aquesta possibilitat i anima els presents que si tenen 

alguna idea, que ho diguin per tal de veure si es pot incloure.  

En Joan Muntané comenta que estaria bé tenir un apartat amb enllaços externs d’interès. 

2.2  Presentació dels Quaderns d’Educació Social 

La Begoña Escribano explica que el darrer número de la revista Quaderns d’Educació Social, dedicat 

a l’art i l’educació social, es va presentar en públic al Centre Cívic Golferichs de Barcelona. 

Explica que es va dur a terme una taula rodona, conduïda per l’Anna Forés, on es va parlar 

sobre la relació entre l’educació social i l’art i en què van participar dos educadors socials: la 

Meritxell Martínez de la Xixa Teatre i en Josep Maria Aragay de BasketBeat. L’acte va finalitzar 

amb l’actuació del grup musical Los Ronderos.  

Explica que aquest Quaderns es presentarà a través de diferents càpsules que es duran a terme 

en les biblioteques de DIXIT ubicades al llarg del territori català.  

3. Precs i preguntes 

En no haver-hi cap pregunta, es dóna per finalitzada l’Assemblea a les 13.29 h i s’agraeix a 

tothom la seva participació. 

 

 

Paco Gea Villén 

President del CEESC 

Andreu Peláez Artacho 

Secretari del CEESC 

Barcelona, 21 de març de 2015 

 

  



Persones assistents a l’Assemblea 

21  Rafel López Zaguirre 

23  Pepín de la Rosa Casado 

210  Esteve Ollé Gascón 

1009  Joan Muntané Seuba 

1240  Josepa Borràs Pàmies 

1694  Xavi Campos Marquès 

2951  Andreu Peláez Artacho 

3829  Remei Fabregat Fernández 

3919  Rossend Viñes López 

5361  Francisco Gea Villén 

6051  Begoña Escribano Garvin 

6227  Maria Rosa Monreal Bel 

6230  Eduardo Cano Ponce 

6563  Lola Lacuna Peralta 

6584  Gabriel Ndjoli Mediko 

7624  Rubèn Fornós Casares 

7692  Míriem Solsona Pobes 

9710  Noelia Muñoz González 

 

 

 

 

 

Persones que deleguen el vot 

14  Carlos Sánchez-Valverde Visus 

398  Josep Vallés Herrero 

751  Manel Roman Queralt 

1158  Xavier Puig Santulària 

1234  Josefa Callau Casanova 

1235  Carina Callejón Pujol 

1283  Núria Palau Sendra 

1650  Assumpció Costals Puig 

2132  Joaquim Segarra Martínez 

2342  Leonor González Alonso 

2931  José Antonio Plana Farré 

3514  Glòria Ferrer Georges 

4707  Juan Gerard Sánchez González 

6840  Ma Mercedes Juan Rodríguez 

7622  Jordi Iglesias Mateo 

7623  Lídia Puigvert Vilert 

7770  Anna Vidal Solé 

7905  José Luis Domínguez Aguado 

8928  Anna Bosch Martínez 

9131  Susana Mari Mayans 

9439  Berta Badia Padial 

9716  Xavier Gasulla Peñascal 

9956  Caterina Hernández Cano 

9989  Aina Sánchez Mascort 

9998  Meritxell Raurich Moreno 

 


