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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 30/05/2019 

 

Lloc:  Salut Mental Sabadell 

  Carrer Leonardo Da Vinci, 81 

Hora:  18:30 h, en 1a convocatòria 

19:00 h, en 2a convocatòria 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior 

2. Memòria d’activitats 

3. Presentació de comptes 

4. Explicació de gestió, actuacions, projectes i 

laboral. 

5. Renovació de càrrecs 

6. Precs i preguntes         

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

Reunits a Sabadell, el dia 30 de maig de 2019, a les 18,30hs en primera 

convocatòria i a les 19hs en segona convocatòria, amb l’assistència dels 

membres següents: Ricard Tolosa, Miquel Humbert, Jaume Marcet, Rosa Roura i 

16 socis més. També hi son presents el Sr. Ramón Teixidó –vocal sortint de la 

JD- i la Sra. Margarita Esplugas –nova vocal de la JD-. 
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Han excusat la seva assistència la Sra. Anna Mª Montseny i el Dr. Siddharta 

Acebillo, que deleguen el seu vot en el president Sr. R. Tolosa. També la sòcia 

Mar Francaso que ha delegat el seu vot al soci Alberto Gàlvez. 

El president Sr. R. Tolosa saluda i dona la benvinguda al assistents. Comença així 

la reunió a les 19hs.  

El soci Víctor Pola demana la paraula de part dels usuaris del club, diu que estan 

satisfets de la col·laboració de la JD en el tema de les càmeres. 

1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior 

La secretaria Sra. R. Roura saluda als assistents i llegeix l’Acta de l’Assemblea 

anterior. 

Per unanimitat i sense cap esmena, queda aprovada l’Acta de l’any passat. 

2. Memòria d’activitats 

El President Sr. R. Tolosa pren la paraula i explica als assistents. 

D’ençà la darrera reunió de socis de l’entitat, hi ha hagut molts fets. Un que afecta 

a l’entitat globalment va ser la modificació d’estatuts proposada i  aprovada a la 

darrera reunió, en la que es proposava tenir a la JD un representant dels usuaris 

que a banda de ser socis, fossin usuaris del club Xamba. Aquesta proposta va ser 

rebutjada per la Generalitat, fent-nos l’observació que no era acceptable que uns 

socis tinguessin una representació particular a la JD ja que tots els socis tenen 

els mateixos drets. Tot i que s’havia aprovat, no consta en els nous estatuts. Tot 

i així, vam acceptar -a petició dels socis i de les treballadores- que el soci Joan 

Escorihuela fos present, com a oient i sense vot, a les reunions de la Junta 

Directiva. 

A partir de llavors la Junta es va dedicar a analitzar el club, doncs teníem dubtes 

relatius a la forma en que era gestionat, en varis aspectes que us detallo. 

-La gestió de treballadores . 

-La gestió dels tallers i el seu cost. 

-El circuit d’accés de nous usuaris. 

-La vinculació dels usuaris existents i dels nous. 

-La gestió dels voluntaris. 

-La feina administrativa. 
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Aquesta tasca es va començar el mes d’octubre passat, ens vam reunir amb la 

coordinadora en aquell moment i vam marcar unes directrius. Vam establir que 

la xifra de 70 usuaris no havia de ser una frontera impermeable i que es podien 

admetre més usuaris, fonamentant aquesta decisió en el fet de que hi havia 

usuaris amb molt poca vinculació, que només participaven en l’assemblea 

setmanal i 1 activitat. 

També, que les admissions o no admissions no s’havien d’allargar massa temps 

i que si un usuari no duia l’informe del professional, no  havia de ser un obstacle 

per fer-li entrevista. 

També es va parlar de la no constitució del Consell de Participació, malgrat ser 

obligatori. 

Una de les tasques que va ser més feixuga va ser aprendre el funcionament del 

software de gestió del club, obtenir l’accés va ser un dels punts més demostratius 

de la manca de fluïdesa en la relació amb la coordinadora. 

Un fet que vam constatar era que la coordinadora delegava les feines 

administratives en una de les treballadores. 

Podríem seguir explicant detalls de com el lloc estava adaptat a la persona 

en lloc de que la persona s’adaptés al lloc de treball. 

Tampoc es feia recerca de recursos ni de nous voluntaris i els que eren proposats 

per membres de la JD quedaven condicionats a que la coordinadora els 

entrevistes. 

Enmig d’això hem seguit fent el que calia per fer funcionar l’entitat globalment, 

procurant eliminar despeses i reduir-les. 

Es va passar de tenir un consum mensual per aigua filtrada a instal·lar una font 

“canaletes”. 

Es va haver de substituir el servidor de dades per errors en el funcionament , es 

va comprar un aparell nou, amb el mínim cost. També gràcies al Sr Marcet vam 

resoldre una avaria i vam poder comprar una fotocopiadora multifunció per 300€, 

que ens ha permès rebaixar els costos per fotocòpies. 
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També ens hem ocupat de canviar les plaques de llum que estaven funcionant 

malament i suposaven queixes dels usuaris a cada assemblea. Desprès de varies 

gestions amb instal·ladors, a la fi, gràcies a un contacte del Sr. M Humbert, es 

va  resoldre. 

Un dels temes derivats del club va ser la baixa de l’entrenador de futbol anterior, 

que va ser objecte de queixa per part d’un altre equip, considerant que feia una 

actuació antiesportiva. També gràcies al Sr. Miquel Humbert, es va trobar un altre 

entrenador que està donant molts bons resultats. 

En un altre ordre de coses, el mes de març es van celebrar eleccions sindicals a 

les que hi van concórrer 2 candidates : Yolanda Abellan per UGT i Carme Belles 

per CCOO.  El resultat va ser un empat, resolt a favor de Carme Belles per 

antiguitat. 

No volia deixar de recordar que el juny del 2018 vam ser denunciats davant 

Inspecció de Treball per la coordinadora del club Yolanda Abellan, en demanda 

de major sou atenent a la seva titulació. No ens va suposar res i entenem que la 

Inspecció de Treball no li va donar la raó.  

El mes de març vam tenir una altra denuncia davant la mateixa autoritat en la 

que es demanava aclariment d’un concepte salarial i uns endarreriments que ja 

s’havien liquidat. 

En passar el temps  la feina que vam haver de fer més important  va ser, proveir 

la substitució de la Mont Fruitós que va ser complexa, primer perquè el candidat 

primer ens va fallar el mateix dia que s’havia d’incorporar, per sort hi havia una 

reserva però vam perdre 1 setmana. No va ser fàcil fer el relleu perquè no hi 

havia consciència de que la forma de fer les coses canviaria perquè la manera de 

fer de la nova persona seria distinta i finalment vam donar-li uns dies extres de 

vacances, la persona que havia d’agafar el relleu volia renunciar a la feina i que 

un cop s’hagués fet la jubilació ja vindria. 

El mes d’abril vam concloure definitivament que la forma de treballar de la 

coordinadora era insuficient i després de revisar  la gestió que feia amb els usuaris 

molt millorable, vam encarregar una nova selecció externa i també vam 

contractar un advocat per abordar el tema,  primer es va fer una suspensió el 29 

d’abril i, l’acomiadament disciplinari es va fer el 7 de maig. 
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El dia 2 de maig es va incorporar una nova educadora en substitució de la Laura 

Pliego que passava a ser coordinadora. 

L’equip ha començat a rodar i, crec que puc dir amb ganes, potser degut a la 

seva joventut i a la seva capacitat de feina. 

A tot això el divendres 10 de maig la Carme Belles va anunciar que havia trobat 

una feina a temps complert i en millors condicions econòmiques,  ens va 

presentar la renuncia i ens va indicar que acabaria el dia 18 d’aquest mateix mes.  

Afortunadament vam trobar una persona disposada a incorporar-se el dia 14 i 

amb capacitat sobrada per, un cop aclimatat, pugui fer les feines sense problemes 

i fins i tot, acceptar tasques més complexes. 

Ara estem en un moment de rodatge i adaptació i les impressions son positives, 

encara ens exigeix molta incidència i estar-hi al damunt,  des de decidir línies 

d’actuació fins posar tacs a la paret, passant per obrir armaris i desfer-nos de 

papers que ja han perdut utilitat. 

Per no avorrir-vos us dic el que immediatament encara ens toca resoldre. 

L’adaptació a la LOPD que s’ha endut moltes hores d’en Miquel. El Sr. M. Humbert 

explica que després dels retards i les dificultats per acabar el document per part 

de l’advocada que ho feia, a més, va canviar la llei i ho va acabar de complicar 

tot. Alguns assistents pregunten, no coneixen la LOPD i entre el Sr. Marcet, el Sr. 

Humbert i el Sr. Tolosa expliquen als assistents la LOPD. 

El control horari només està resolt provisionalment, la llei obliga a fitxar als 

treballadors i de moment continuem amb la llibreta que es feia servir fins ara a 

l’espera de posar en marxa el sistema digital. 

Portar la comptabilitat des d’aquí deixant en mans de la gestoria només els temes 

laborals i la presentació d’impostos. No puc deixar d’expressar el meu agraïment 

a la Sra. Mercè Mampel que, com a voluntària, ens posa en marxa el sistema 

comptable què ens permetrà tenir una informació més detallada i ràpida per 

veure les desviacions. 

3. Presentació de comptes 
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El president Sr. Tolosa, explica als assistents els comptes de l’entitat amb un 

suport visual en power point. –s’adjunta document- 

Despeses totals; del Club 61.599€. De l’Associació 117.879€ 

 

Acabar el contracte amb la tallerista de cuina suposa un estalvi de 6.000€, aquest 

taller ara el fa una voluntària. 

Despesa de llum, el club i l’associació es comptabilitzen a mitges, es reequilibra 

igual que l’aigua i la neteja, més al club i menys a l’associació. 

Per part de la JD s’està treballant que no tinguin cost el màxim d’activitats 

buscant voluntaris. 

Pel que fa a les finances en tot l’any 2018 no vam haver de fer cap venda 

d’accions i hem anat tallant i cosint, podent fer front als compromisos amb les 

subvencions i els dividends que provenen de la cartera d’accions del BS, malgrat 

que tota aquesta feina es va veure afectada per la davallada del valor de mercat 

de les accions. Tema que abordarà la nova Junta Directiva. 

En no haver objeccions es considera aprovada la gestió. 

4. Explicació de gestió, actuacions, 

projectes i laboral. 

A banda de tot això, hem de dir que hem seguit tenint una projecció pública a la 

radio i premsa en que hem abordat temes com el suïcidi, l’estigma i la 

drogoaddicció, i hem participat al Fòrum Salut.  

També hem organitzat conferències que s’han celebrat al casal Pere IV, la darrera 

va ser el dia 23 de maig. 

El GAM de familiars segueix funcionant quinzenalment,  hi ha 3 persones de la 

Junta que hi assisteixen, fan que es mantingui viu i, esperem amb el temps captar 

nous socis entre els participants. 

Ens queden altres temes per fer com ara, la definició de criteris de pertinença a 

la Xamba, que cal que esdevingui una eina perquè les persones guanyin 
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autonomia i es reinsereixin en espais corrents de participació, com ara centres 

de barri, entitats esportives i culturals, llocs d’inserció laboral, etc. 

El futbol, el Kreck’n’tu, el swing, la petanca, les sortides en grup tan sigui per la 

ciutat, al camp o assistència a teatre, concerts, etc., segueixen funcionant, faré 

menció del taller de cuina que ha canviat la seva filosofia en 2 coses : es fa 

l’activitat per una voluntària, i a més, els inscrits es queden a dinar en lloc 

d’omplir carmanyoles per emportar-s’ho a casa i així es fa socialització. 

La jardineria ha cobrat un nou impuls perquè l’educadora nova te coneixements 

en el tema. 

5. Renovació de càrrecs 

El Sr. Tolosa explica que volia ser president un any, però per ara s’ha de mantenir, 

hi ha hagut molts canvis i encara cal desenvolupar i consolidar aquest nou 

projecte que ha iniciat l’entitat. També cal seguir treballant per rejovenir la JD, 

es proposa a persones però costa molt trobar-ne que s’hi vulguin implicar. 

Presenta a la Sra. Margarita Esplugas, nova vocal de la JD. 

Excusa la presencia de la Sra. Maria Ibars que no ha pogut venir per qüestions 

personals. 

6. Precs i preguntes  

El soci Victor Pola, pregunta perquè s’ha acomiadat a la Yolanda i el Sr. Tolosa 

respon que és molt delicat donar detalls, el plec document d’acomiadament té 30 

pàgines. S’afegeix a l’explicació el Sr. Humbert, explica que la decisió s’ha pres 

un cop s’ha pogut observar i analitzar bé la seva feina. El Sr. Tolosa afegeix que 

també calia un canvi de rumb al club que s’ha pogut veure a l’entrar la Laura a 

fer la feina de coordinadora. El Sr. Marcet explica que la Yolanda no feia bé la 

seva feina i corríem el risc de tancament i pèrdua del Club. El Sr. Pola explica que 

al club estan contents amb el nou equip. 

També el Sr. Pola comenta, en referència a les càmeres, que ara estan més 

tranquils perquè estan parades. El Sr. Tolosa explica que les càmeres es van 

instal·lar el 2014 i no s’havien mirat mai, fins al dia de l’incident d’una persona 

alterada per un brot que va trencar la pantalla de l’ordinador, les càmeres eren 

per tant una qüestió de seguretat i prou, no de tafaneria. El Sr. Humbert afegeix 
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que quan es va demanar, es van desactivar, però que si passa alguna cosa, per 

exemple un robatori, no quedarà registrat. 

El Sr. Pola pregunta si es busquen talleristes i voluntaris fent una bona selecció, 

el Sr. Tolosa respon que si, es busquen i normalment van bé, a vegades però 

algú falla. El Sr. Pola diu que pel que fa a la música, la Silvia ho fa molt bé, el Sr. 

Tolosa respon que de moment no s’ha plantejat canviar-la, però és com la cuina 

que costen molts diners que no tenim. Cal anar buscant mecenes, ajudes, 

col·laboracions,... La JD té especial interès per fer-ho bé però a vegades ens 

superen els problemes i les demandes.  

Segueixen un seguit de preguntes per part d’alguns socis assistents redundant 

en el tema de l’acomiadament de la Yolanda a les quals es va responent des de 

la JD. Així, el soci X. Lloret diu que no hi ha d’haver secrets, respon la sòcia Sra. 

Montserrat Borri que creu que la JD ha de prendre decisions i no personalitzar i 

discutir tan les decisions, ja que en principi es considera que es fan en interès del 

bé comú. 

El soci Sergi Marcet pregunta si continuarà el Robert com a entrenador del futbol, 

el Sr. Tolosa respon que en principi si.  

El soci X. Lloret pregunta quin va ser el conflicte entre la Mont i l’Emma, el Sr. 

Tolosa respon que la Mont volia que l’Emma la seguis sense poder prendre 

decisions en la seva nova feina. Davant el problema es va valorar que la Mont 

plegaria al cap d’un més i que l’Emma havia de continuar, per això se li va oferir 

a la Mont que plegués un mes abans compensant-la econòmicament i la Mont ho 

va acceptar de seguida. 

La Sra. Borri pregunta si ara es farà seguiment i control de la feina de les 

treballadores per part de la JD, doncs es veu clar que fins ara no hi ha hagut cap 

supervisió. Creu que el més important és el benestar de tothom. La Sra. M. 

Esplugas respon que a partir d’ara es farà seguiment de la feina de les 

treballadores, i que s’ha de valorar l’esforç de la JD amb feines dures i 

desagradables. El Sr. Tolosa explica que només entrar va haver de fer front a 

l’acomiadament, molt desagradable, de l’Olga.  

La Sra. Esplugas explica que ja va estar a la JD fa anys i que va marxar per que 

no li agradava com anaven les coses. Ara torna il·lusionada amb el nou projecte. 
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La Sra. Borri manifesta que està contenta i agraïda a la nova JD perquè veu la 

implicació i l’esforç que s’està fent en l’economia i en tot. 

El president Sr. R. Tolosa explica l’exemple del cas de l’entrenador de futbol que 

es va poder substituir gràcies a un contacte del Sr. Humbert, també al Sr. J 

Marcet la seva feina informàtica, com a exemple de la implicació de tots els 

membres de la JD per tirar endavant el projecte de renovar i sanejar tant 

l’Associació com el Club. 

Donant les gràcies a tots els presents per la seva assistència, el president dóna 

per acabada la reunió a les 20,30hs. 

 

 

Ricard Tolosa Pericàs                                           Rosa Roura Sànchez 

President                                                            Secretaria 
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