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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020 
Associació GlocalShare

ACTA

ORDRE DEL DIA

1. Balanç 2019
2. Previsió 2020
3. Moviment de socis
4. Propostes i preguntes

CONVOCATÒRIA

Data: 31 de gener de 2020
Hora:  18:00h
Lloc: Federació Obrera. Jacint Verdaguer, 48. Molins de Rei

ACTA

1. Balanç 2019

Memòria d’activitats

El  2019 s’ha  dedicat  principalment  a  la  posta  en marxa i  realització  de les  primeres
proves  pilot  de  glocalsharing a  nivell  de barri,  amb les  limitacions  generades  per  les
restriccions de pressupost. S’annexa el  Cronograma 2019,  tant en la versió prevista a
inicis  de  2019  com  en  la  realitzada  finalment,  i  una  taula  amb  les  diferències  entre
ambdues versions.

Comptes anuals

Els comptes anuals han consistit en les despeses de l’associació per posar en marxa les
proves pilot i que han estat cobertes per les aportacions dels socis promotors. El volum
d’activitat  ha  estat  força  inferior  al  previst,  degut  a  que  no  s’han  obtingut  les
subvencions i els encàrrecs de consultoria pressupostats. Com a conseqüència, també
s’han postposat determinades aportacions dels  socis.  S’annexa el  Resum d’ingressos  i
despeses, tant en la versió pressupostada a inicis de 2019 com en la realitzada finalment.

* S’aprova per unanimitat el balanç del 2019.
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2. Previsió 2020

Planificació

Es proposa que durant  el  2019 es  puguin  realitzar  vàries  proves  pilot  al  territori  de
Catalunya (preferentment a l’àrea de Barcelona per optimitzar la logística).  De forma
complementària, també es planteja iniciar l’activitat de consultoria social. 

S’annexa el Cronograma 2020.

Pressupost

Es fa  una previsió  similar  al  pressupost  de l’any  anterior,  i  es  basa  principalment en
reforçar l’equip promotor en les àrees d’informàtica, de comunicació i de dinamització de
grups,  i  està  condicionat  sobretot  a  la  obtenció  de  subvencions  i/o  d’encàrrecs  de
consultoria social. 

Enguany s’obre la possibilitat d’establir quotes mínimes de socis en algunes zones pilot,
amb prèvia consulta i avís, (per exemple, un únic pagament al començar a participar: 5€
per persona física i 10€ per entitat), si es veu que pot ajudar a testar el model i encaixa
amb el perfil de participació de la zona en qüestió.

En general, només es faran despeses en funció de que es disposi de suficients ingressos,
a  fi  de  poder  tenir  un  pressupost  equilibrat  sense  necessitat  d’endeutament.  Si  els
ingressos no són suficients, es mantindran algunes de les tasques de forma voluntària.

En la mesura que els projectes de les proves pilot generin creacions es podrà acordar, a
les trobades de planificació de  glocalsharing,  que part de la reciprocitat cap a l’equip
promotor  es  vagi  traslladant  des  de  l’economia  de  mercat  cap  a  l’ecosistema  propi
col·laboratiu, tot rebent aquestes persones una part de les creacions de les zones de
glocalsharing.  En  aquest  cas,  les  reciprocitats  previstes  al  pressupost  que  s’està
presentant es poden veure reduïdes.

S’annexa el Pressupost 2020.

* S’aprova per unanimitat la previsió pel 2020.

3. Moviment de socis

Des de maig s’han donat d’alta com a  socis participants a totes les persones que han
participat als projectes de glocalsharing de la plataforma (excepte les que han especificat
per escrit que no volen seguir). Es consideren les altes dels socis des del moment en que
van omplir el Full d’inscripció per associar-se. 
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També es formalitzen les  sol·licituds de  soci  col·laborador,  per qui  ha omplert  el  Full
d’inscripció sense haver participat en cap projecte de glocalsharing.
Durant el 2019 s’ha produït l’alta de 12 socis participants i de 6 socis col·laboradors.

4. Propostes i preguntes

No s’han rebut propostes prèvies a l’assemblea, segons aquesta possibilitat establerta a
la convocatòria.

En el torn de precs i preguntes es tracten els següents temes:

A) S’aclareixen les diferències entre soci col·laborador i participant:  els  col·laboradors
estan implicats  a  l’Associació,  però encara  no han participat  en la  realització  de cap
projecte de glocalsharing.

B) Es comenta la necessitat d’una simplificació progressiva de la plataforma per fer-la
més usable i atractiva. A llarg termini, es té com a objectiu aconseguir que l’usuari només
tingui que apuntar online què necessita i què pot aportar i se’l convoqui presencialment
quan hi hagi la possibilitat de que pugui entrar a participar a la següent planificació.

C) Es comencen a recollir propostes per desenvolupar un pla de promoció que permeti
augmentar la participació, tant en els pilots en marxa com en nous pilots (Molins de Rei,
Poble Nou...). Es convocarà una propera reunió per tractar aquest tema.
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ANNEXOS

Cronograma 2019 (Realitzat)
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Any 2019
Mes gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

FASES FASE 1: PILOTS

A
C

T
IV

IT
A

T

Pilots glocalsharing a nivell barri
Molins de Rei (2 planificacions)
Baró de Viver BCN
Sants BCN
La InnoBAdora (Poblenou BCN)

Procediments glocalsharing
Mapeig: murals i formularis
Resum planificació
Taules de valoració de recursos
Fitxes de projectes i fulls de validacions
Mapeig: matriu d’encaix
Processos glocalsharing
Adaptació a organitzacions i serveis comuns

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

Web
Millores presentació general i formularis
Secció específica per cada pilot (registre, documents, eines)
Blog «Fem!» amb experiència projectes i bones pràctiques
Aparició a cerques Google Maps

Altres eines zones glocalsharing
Llistes correu – Mailchimp (actes i convocatòries)
Missatgeria – Grups Whatsapp (per zones i projectes)
Bústia de correu de la zona

Materials promoció
Vídeo concepte
Tríptic consultoria
Displays fires i presentacions
Correus tipus (segons funnel creació comunitat)
Segell
Processos comunicació i promoció
Funnel de nous pilots

Presentacions, fires i mitjans de comunicació
Fira FESC – Estant La InnoBAdora
Conferència Display – Ajuntament BCN
Barcelona Ciutat Digital, Radio Molins, Revista El Llaç, Blog MenT
Fira Sharing Cities Action – Smart City Expo World Congress

S
IS

T
E

M
E

S

Fulls de càlcul glocalsharing
Escandall de projectes
Encaix oferta-demanda
Realització projectes i recepció creacions
Ajustos i tancament de projectes

App
Bases inici Blockchain: penjar planificacions i e-votacions
Formularis mapeig vinculats a WordPress

Formació
Curs programació Front-end

O
R

G
A

N
IT

Z
A

C
IÓ

Equip promotor
Inici col·laboracions (informàtica, estratègia/eines, comunicació)
Borsa pràctiques: sistemes, comunicació, dinamització (univ., FPII)

Administració
Tancament anual, planificació i pressupostos
Llibre de socis i llibre d’actes
Assemblea general
Juntes directives associació

Aspectes legals
Registre marca
Assegurança RC (alta, activitat hort Molins)
Canvi domicili social (Perú, 52. Barcelona)
Registre delegació Molins de Rei

Finançament
Subvenció Projectes districte i ciutat de Barcelona (denegada)
Subvenció Impulsem el que fas (denegada)

Programes ESS
Programa de La Comunificadora de Barcelona Activa (2a part)
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Cronograma 2019 (Previst)
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Any 2019
Mes gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

FASES FASE 1: PILOTS

A
C

T
IV

IT
A

T

Pilots glocalsharing a nivell barri
Llum verda de 2 o 3 centres pilot
Inici esglaonat 2 o 3 zones pilot
Operativa proves pilot
Activació comunitat de col·laboradors

Procediments glocalsharing
Taules inicials de valoració de recursos
Documentació projectes i millora de processos
Plantilles per tipologia de projectes
Reglament intern associació

Consultoria social
Inici projecte consultoria social

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

Correu
Correus tipus (segons funnel creació comunitat)
Newsletter

Eines on-line nodes (zones glocalsharing i rols col·laboradors)
Llistes correu
Espais fòrum i decisió. Missatgeria
Gestor tasques, pads
Eines públiques: Twitter, Facebook, formulari, bustia correu, wiki

Web
Blogs per nodes (amb les eines públiques)
Banc del coneixement (repositori bones pràctiques)
Actualització web amb continguts pilots

Materials promoció
Vídeo concepte
Tríptic consultoria
Vídeo pilots

Campanyes
Inici pilots
Inici rols col·laboradors
Difusió pilots (llistat premsa, nota/dossier premsa)

Calendari temàtic
Sistemes socioeconòmics actuals i alternatives GlocalShare
Històries sobre proves pilot

Presentacions
Fira FESC
A espais de col·lectius de referència i meetups

S
IS

T
E

M
E

S

Fulls de càlcul glocalsharing
Adaptació a experiència pilots

Aplicació glocalsharing
Disseny frontend
Especificacions
Versió-0.1: inventari de recursos
Versió-0.2: recepció creacions
Versió-1
Sinergies programació (Git, softwares existents)

Gestió
Posta en marxa bàsica (Odoo, altres)
Mapeig

O
R

G
A

N
IT

Z
A

C
IÓ

Equip promotor
Eines funcionament intern (gestió tasques, docs online, missatgeria)
Ampliació equip (sistemes, comunicació, dinamització)

Administració
Tancament anual, planificació i pressupostos
Llibre de socis i llibre d’actes
Assemblea general
Juntes directives associació
Celebració anual

Aspectes legals
Registre marca
Assegurances
Model protecció dades blockchain
Canvi domicili social

Finançament
Subvencions (Generalitat, BCN, altres administracions) 

Programes ESS
Programa de La Comunificadora de Barcelona Activa
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Variacions cronogrames: Realitzat VS Previst

ÀREA Tasques pendents Noves tasques realitzades

Activitat • Consolidar els pilots de Barcelona
• Consultoria social
• Comunitat de col·laboradors
• Reglament intern associació

• Definició glocalsharing 
per organitzacions i 
serveis comuns

Comunicació • Eines per zona: newsletter, fòrum, 
gestor tasques, xarxes socials, wiki

• Vídeo pilots
• Blog: històries sobre pilots, 

sistemes socioeconòmics i 
GlocalShare

• Meetups

• Fira Sharing Cities
• Funnel nous pilots
• Processos comunicació
• Inclusió a Google Maps
• Displays fires, segell

Sistemes • Desenvolupament app
• Posta en marxa Odoo

• Especificacions 
blockchain: penjar 
planificacions i e-vot

• Curs front-end

Organització • Completar ampliació equip
• Eines coordinació equip promotor
• Denegació subvencions
• Celebració anual

• Assegurança RC
• Delegació Molins
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Resum d’ingressos i despeses 2019 (Realitzat)
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(0) Saldo inicial 82,32 €

(1) Ingressos
Aportacions de socis 866,83 €
TOTAL 866,83 €

(2) Despeses
Hosting-domini 151,14 €
Reprografia 162,19 €
Material d’oficina 83,53 €
Lloguer seu social 178,16 €
Assegurança RC 196,38 €
Manteniment compte corrent 36,00 €
Fires 20,00 €
TOTAL 827,40 €

(3) Saldo final (0)+(1)-(2) 121,75 €

S’ha aplicat el criteri de caixa
No s’ha tingut que declarar cap impost (IVA, IS, IRPF, SS)
IVA inclòs a les despeses
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Resum d’ingressos i despeses 2019 (Pressupost)
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(1) Ingressos
Aportacions de socis 6.000,00 €
Consultoria 6.000,00 €
Subvencions i ajuts 20.000,00 €
TOTAL 32.000,00 €

(2) Despeses
Serveis professionals

Dinamització 8.748,00 €
Comunicació 7.057,80 €
Sistemes 7.057,80 €
Organització 7.057,80 €
TOTAL 29.921,40 €

Despeses generals
Desplaçaments 300,00 €
Hosting, domini 130,00 €
Seu social 180,00 €
Costos ús xarxa blockchain 120,00 €
Materials de comunicació / oficina 480,00 €
Manteniment bancari 48,00 €
Assegurança RC+accidents 180,00 €
Altres 200,00 €
TOTAL 1.638,00 €

TOTAL 31.559,40 €

(3) Saldo net (1)-(2) 440,60 €
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Cronograma 2020
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Any 2020
Mes gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

FASES FASE 2: EXTENSIÓ PILOTS

A
C

T
IV

IT
A

T

Pilots glocalsharing a nivell barri
Inici nova zona
Consolidació pilots
Reglament intern associació

Projectes de consultoria social
Inici projecte consultoria social

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

Campanyes
Pla de promoció
Presentacions a espais de col·lectius de referència (a definir)
Col·laboracions amb diaris digitals i webs afins (a definir)

Eines on-line nodes (zones glocalsharing)
Documentació pilots (agenda)
Eines públiques: Twitter, Facebook, wiki
Fòrums, gestor de tasques
Migració a opensource

Materials promoció
Vídeo pilots
Newsletter

Presentacions, fires i mitjans de comunicació
FESC (altres a definir)

S
IS

T
E

M
E

S

Aplicació glocalsharing
Formularis mapeig vinculats a WordPress
Validació aportacions
Blockchain: penjar planificacions i e-votacions

Fulls de càlcul glocalsharing
Millorar càlcul per lots
Software d’optimització

Gestió
Posta en marxa Odoo

Formació
Curs programació Back-end

O
R

G
A

N
IT

Z
A

C
IÓ

Ampliació equip promotor
Incorporacions (informàtica, comunicació, dinamització)

Administració
Juntes directives associació
Assemblea general
Celebració anual

Finançament
Subvencions (Generalitat, BCN, altres administracions) 
Posta en marxa quotes socis (mínimes i per certs nodes)
Campanya benefactors (crowdfunding, altres)

Aspectes legals
Plantilla creació d’actius
Model protecció dades blockchain
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Pressupost 2020
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(0) Saldo inicial 121,75 €

(1) Ingressos
Aportacions socis (quotes, altres) 6.000,00 €
Consultoria 6.000,00 €
Subvencions i ajuts 20.000,00 €
TOTAL 32.000,00 €

(2) Despeses
Serveis professionals

Dinamització 8.748,00 €
Comunicació 7.074,90 €
Sistemes 7.074,90 €
Organització 7.074,90 €
TOTAL 29.972,70 €

Despeses generals
Desplaçaments 300,00 €
Hosting, domini 140,00 €
Seu social 180,00 €
Materials de comunicació / oficina 500,00 €
Manteniment bancari 50,00 €
Assegurança RC+accidents 200,00 €
Altres 200,00 €
TOTAL 1.570,00 €

TOTAL 31.542,70 €

(3) Saldo final (0)+(1)-(2) 579,05 €


