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Acta Assemblea General Ordinària
Data: divendres 18 de març de 2016
Horari: 18:00 (18:30 2a convocatòria)
Lloc: Sala Columnes Caleidoscopi
c/ Nou de Sant Francesc 4
Membres assistents Junta (7)
Mireia Mestre
Presidenta
Mònica López
Secretària
Carme Ramells
Tresorera
Gema Campo
Vocal
Rosa Gasol
Vocal
Marta Oriola
Vocal
Núria Pedragosa
Vocal
Excusen la seva assistència Rosa Senserrich (Vice-presidenta), Mireia Campuzano (Vocal) i Agnès
Gall (Vocal)
Socis assistents amb dret a vot (24)
Socis assistents sense dret a vot (0)
No assistents amb vot delegat (11)
TOTAL SOCIS ASSISTENTS I REPRESENTATS: 35

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària (20/03/2015)
Memòria d’activitats 2015
Compte de resultats 2015 (doc adjunt)
Proposta d’activitats 2016
Pressupost 2016-03-18 (doc adjunt)
Grups de treball: web i xarxes socials, ECCO, Reunió Tècnica 2017
Informació sobre altes i baixes de socis
Torn obert de preguntes
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Desenvolupament de la sessió
Mireia Mestre dóna la benvinguda als assistents.
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària (20/03/2015)
No hi ha cap esmena i s’aprova per unanimitat.
2. Memòria d’activitats de 2015
M. Mestre introdueix quines han estat les principals tasques a les que la Junta ha dedicat més
temps:
•

Actualització de les dades dels socis.

•

Tenir al dia la pàgina web i posar-hi regularment notícies, cursos, ofertes,... Fa crida als socis
per que contribueixin-col·laborin en aquest tema.

•

Renovació de la pàgina web (pren la paraula M. Oriola): explica els motius i el procés de canvi
d’empresa en l’elaboració i gestió de la web (de Goestomedia a A. Vinacua). Fa cinc cèntims
sobre els modificacions més rellevants presents a la nova web i el que es manté (part privada:
ofertes de feina i documents interns - part pública: directori professionals mitjançant dades
formulari signades, explica el funcionament). M. Mestre pren la paraula i comenta que va
haver-hi una sòcia que es va queixar sobre la limitació de les especialitats que es podien
incloure per part dels socis i explica els motius de posar un límit. Es comenta també el nou
apartat de la web “ad honorem” amb l’ajuda de la sòcia Marta Vila i també el de “galeria
fotogràfica”.

•

Trasllat de seu: M. Mestre explica el procés i el buidatge de la seu històrica de Portaferrissa 24
amb l’ajuda d’alguns socis i la instal·lació a l’actual Coworking de Caleidoscopi.

•

Reunions periòdiques de la Junta Directiva cada 15 dies: M. Mestre comenta que mai som les
10 i apunta les baixes que hi ha hagut de M. Campuzano (Vocal) , R. Senserrich (Vicepresidenta) i A. Gall (Vocal).

•

Activitats:
- Organització xerrada en motiu de l’acte inaugural de la nova seu a càrrec d’Àlex Masalles
sobre “El claustre romànic de Palamós”.
- Intervenció a les xerrades TED sobre la professió de conservador-restaurador: duta a
terme per G. Campo.
- Organització de visites (N. Pedragosa que és qui se’n ha encarregat principalment, pren
la paraula):
Visita a l’exposició de Viladomat al Museu de Premià de Dalt.
Visita al Museus del Cau Ferrat i Mar i Cel de Sitges: visita organitzada a finals d’any
amb un gran èxit de convocatòria.
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•

Debat obert amb l’associació de museòlegs sobre la presentació per part de la Generalitat del
document referent al Nou Pla de Museus (pren la paraula M. Mestre): per assistir-hi vàrem
realitzar un document crític (es troba penjat a la web) sobre les mancances del Nou Pla des de
la nostra perspectiva com a conservadors-restauradors, el qual es va fer arribar a diferents
organismes (Junta de Museus, Direcció General,...). M. Mestre fa un resum dels principals
punts del document.

•

Reunió amb el Director General de Patrimoni Cultural: M. Mestre explica la trobada amb el
Director General Joan Pluma al gener de 2015, en la qual es va acceptar introduir la figura dels
conservadors-restauradors territorials i ens va demanar un llistat de representats perquè ells
poguessin triar un representant pels diferents territoris. Prèvia autorització dels socis vàrem
presentar tres persones a cadascuna de les comissions. El procés ha quedat aturat amb el
canvi polític. Estem pendents de tenir una reunió amb el Jusèp Boya.

•

També hem assistit a totes les reunions de la Comissió pel Pla Nacional de Fotografia,
presidida per A. Solè. M. Mestre explica que aquesta comissió te una missió mot concreta:
habilitar les persones que ja estan treballant en conservació-restauració de fotografia a
Catalunya. Explica que CRAC va incidir en que el primer que calia fer, era organitzar un debat
amb els professionals per conèixer prèviament l’estat de la qüestió, suggeriment que la
comissió no va considerar pertinent. Llavors l’associació va proposar la creació d’un curs breu
pels professionals que actualment exerceixen a Catalunya que d’alguna manera intentés
unificar criteris, procediments i metodologies. Aquesta proposta sí va ser acceptada i ara per
ara, la idea és tenir el curs preparat pel juny. Paral·lelament M. Mirambell va presentar la
proposta d’organitzar un Màster sobre conservació de fotografia des del Departament
d’Ensenyament. El volen tenir preparat pel 2017 i exigiran que els inscrits siguin graduats,
sent un mèrit haver cursat l’habilitació i amb prioritat els sol·licitants que vinguin del món del
paper. M. Mestre va fer l’observació que en aquest supòsit els estudiants que surten de la
Universitat no podrien tenir mèrit, ja que no surten amb especialitat. G. Campo demana si es
podria tenir com a mèrit la trajectòria professional i la Presidenta respon que imagina que sí,
però que és un màster que no estarà vetat a gent que acaba de finalitzar els estudis.
3. Compte de resultats de 2015

La Tresorera C. Ramells presenta el compte de resultats i explica els dos formats alhora de
presentar-lo: balanç de situació i informe de pèrdues i guanys (veure docs. adjunts: Annex 1) que
és el que per llei ara s’ha de presentar. Especifica que el petit benefici que s’ha tingut es va
acordar que es dediqués activitats. M. Mestre especifica que una part del benefici de l’any
anterior es va dedicar a comprar el canó de projecció.
S’aprova per unanimitat l’estat de comptes del 2015.
4. Proposta d’activitats 2016
N. Pedragosa explica que algunes ja s’han fet durant l’inici de l’any, com la visita al Caixa Fòrum a
propòsit de l’exposició de Le Brun (explica en què va consistir i que va ser molt interessant per
especialistes) i un Curs de Prevenció de Riscos Laborals molt ben avaluat pels alumnes que hi van
assistir. La idea és tornar-lo a repetir. El soci Pau Arroyo comenta que el preu del curs va ser molt
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interessant i C. Ramells apunta que CRAC va subvencionar el 30%. M. Mestre anima als assistents
a que diguin quins són els seus interessos alhora d’organitzar nous cursos o que comparteixin les
idees que podrien tenir.
Expliquem també la relació amb Assegurances Baulenas alhora de trobar la manera de fer un
conveni perquè els socis que estiguin interessats en tenir una assegurança gaudeixin d’un
descompte especial. Hem demanat a l’asseguradora que faci una xerrada a modus d’activitat pels
socis.
Hi ha prevista una activitat amb el Monestir de Sant Pere de les Puel·les sobre “tintes metal·lo
àcides”.
Tenim en ment organitzar un cicle de tertúlies on es tractarien diferents temes tècnics d’interès
pels socis. S’ha parlat de l’ús dels gels rígids en restauració, també de “la col·locació de bandes
perimetrals en pintura sobre tela”. Estarien obertes a la participació de tots els socis interessats,
no només com a oients sinó també com a participants. Creiem que això també pot ser interessant
per fer xarxa de col·lectiu.
Ens han convidat a BBAA per parlar de CRAC i la situació de la professió dins el context d’una
jornada sobre orientació professional que tindrà lloc a l’abril i que està dirigida als alumnes
d’últim curs.
5. Pressupost 2016
La tresorera C. Ramells el presenta (doc. Adjunt Annex 2); hi apareixen més despeses que
ingressos i ho argumenta amb el benefici produït el 2015. Comenta que tampoc és adient tenir
gaires guanys sent un entitat sense afany de lucre i què millor que invertir-los en el soci
organitzant cursos i/o activitats d’interès per al col·lectiu. M. Mestre comenta que hi ha hagut
demandes de quotes més baixes per aturats, però que no veiem el sistema per controlar-ho i que
l’únic que podem fer és fer descomptes puntuals per cursos si s’està en situació d’atur. Tanmateix
mantenim el descompte a la quota per estudiants i majors de 65 anys.
S’aprova el pressupost per unanimitat.
6. Grups de treball: web i xarxes socials, ECCO, Reunió Tècnica 2017
RT 2017: M. Mestre fa una crida pels grups de treball prioritzant el que s’ha de crear per
l’organització de la RT, que tindrà lloc l’any vinent. Serà sobre sistemes d’emmagatzematge i
creiem que s’hauria de celebrar durant el darrer trimestre de l’any (ens van demanar que no
coincidissin les dates amb les del congrés del Comitè de mosaics de l’ICOM que és a l’octubre de
2017). La sòcia Mercè Marquès s’ofereix per ajudar. Proposa també a la sòcia Alèxia Arribas pel
disseny del cartell. La sòcia Rosa Prat també expressa la seva voluntat de col·laborar. Tanmateix
necessitarem més gent i farem correus específics de crida a la col·laboració.
R. Gasol comenta que el decàleg que es va crear a rel de la darrera Reunió Tècnica (XIV) l’ha
aprofitat el GE-ICC (citant l’autoria de CRAC com a font inicial) amb el propòsit de continuar amb
la feina iniciada.
Grup web i xarxes socials: M. Oriola explica que per ara hi ha 9 socis implicats: Laia Roca i Alicia
Santomà (Facebook i Twitter), Rosa Marina Ruiz (Linkedin), Natàlia Sánchez (web) i 5 més que
col·laboren en penjar notícies, cursos, etc (Júlia Castan, Megumi Eto, Carol Folch, Marta Freixa i
Mercè Gual). Comenta que hi haurà una petita formació gratuïta en Joomla pels socis que
col·laborin i aprofita per demanar que s’apunti més gent.
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ECCO: R. Gasol i G. Campo expliquen el que implica ser socis d’ECCO. G. Campo explica en que va
consistir la reunió a la qual va assistir com a representant de CRAC i que va tenir lloc a Nájera el
juliol passat en motiu de “El desarrollo español del Plan estratégico de ECCO”. Aquesta estava
organitzada per ACRE i el seu principal objectiu va ser obtenir una radiografia de la situació de la
professió a través de les diverses associacions i centres de formació de l’estat. Apunta que va
quedar palès que érem una associació amb una trajectòria molt important en quant a socis, més
nombrosa fins i tot que el GE-ICC. També es va intentar arribar a establir uns estàndards comuns.
M. Mestre fa un incís en la importància que representa estar dins el paraigua europeu d’ECCO a
molts nivells, com pot ser a l’hora de parlar amb l’administració. R. Gasol pren la paraula i parla
en nom d’Agnès Gall, la qual ha manifestat a la Junta la seva voluntat de deixar de ser la delegada
de CRAC dins ECCO. Aprofita per fer una crida entre els socis i sòcies alhora de buscar un
nou/nova representant. Explica les funcions que tindria i comenta que CRAC te força pes dins
ECCO, el qual li ve donat pel nombre de socis (tenim tres vots, mentre que per exemple ACRE,
només te un).
M. Mestre comenta que a finals del 2017 s’acaba el mandat de l’actual Junta i que necessitem
socis/sòcies que vulguin col·laborar i familiaritzar-se amb les tasques i/o participar per poder
donar el relleu.
6. Informació sobre altes i baixes de socis
M. López explica que actualment hi ha 255 socis donats d’alta (239 actius, 7 adherits, 7
col·laboradors i 2 honorífics) i que durant aquest any hi han hagut 11 baixes i 11 altes, el qual fa
que ens mantinguem en nombre de socis.
7. Torn obert de preguntes
M. Mestre explica que teníem la intenció de parlar amb el nou Director General abans de
l’Assemblea, per presentar-nos, però també per tractar el tema de les comissions territorials que
semblava que havia quedat aturat; no obstant, comenta que feia pocs dies havia rebut una
trucada de l’A. Sole dient-li que ja havia tingut la trobada amb el nou Director per parlar del tema
i que havia aconseguit que finalment es creés la figura del conservador-restaurador territorial
però que dels professionals que nosaltres vàrem proposar només en triarien dos i que la resta els
proposaria el Centre. Davant d’aquest fet, la Presidenta ha estat pressionant per tenir la reunió
abans que es tanquin les comissions territorials, sense obtenir resposta per ara. En relació a això,
la sòcia Isabel Ayala comenta si per aquestes qüestions, l’Associació no podria saltar-se la
intermediació de la Cap de CRBMC i M. Mestre li contesta que de lògica ella hi ha de ser. Mercè
Marqués comenta si les comissions territorials van canviant o són sempre les mateixes. M.
Mestre li respon que sí que canvien, i que periòdicament les van actualitzant i renovant (no són
les mateixes persones sempre).
La Presidenta apunta altres organismes on la figura del conservador-restaurador hauria d’estar,
com és el cas de les comissions per les Subvencions de la Generalitat en conservació-restauració
o en la Junta de Museus. El soci Pau Arroyo subratlla la importància de la figura del conservadorrestaurador territorial si finalment és crea i que també hauria d’estar a les comissions de
seguiment de projectes. En aquest sentit es comenta que CRAC no és un col·legi i per tant no
podem exigir que els professionals que intervenen en el patrimoni siguin col·legiats. P. Arroyo
demana si no es podria reprendre la creació del col·legi i M. Mestre li respon que el que hem fet
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per ara és ajudar amb la nostra gestoria a resoldre l’embolic fiscal que existia en relació a la
desapareguda comissió “Crearcol·legi”. També que ara és un moment millor que quan es va
iniciar aquest procés, però que per tornar-hi calen dedicació i diners. La sòcia Rosa Marina Ruiz
comenta que si ha canviat la normativa per crear col·legis i M. Mestre li respon que ara torna a
ser més favorable, també a nivell europeu. R.M. Ruiz proposa de fer-ho conjuntament amb ECCO
per tenir més força.
Una sòcia demana si es fa propaganda de l’Associació a l’Escola i a BBAA. Li responem que a BBAA
sí que es fa de manera regular però que a l’Escola la darrera que es va fer és fa dos anys.
Expliquem també que fa temps que es va organitzar una jornada amb el nom “La professió a
debat”. M. Mestre proposa recuperar-la per quan no hi hagi RT. En aquest cas M. Marquès
proposa convidar també a un expert en temes jurídics i introdueix el tema del IAE el qual encara
no sabem quin ha de ser per la nostra professió tot i que es comenta que hauríem de ser
nosaltres els que creéssim, com també el nostre conveni. Proposta de demanar un codi CNAE
(codi nomenclatura d’activitats econòmiques). R. M. Ruiz comenta que hi han unes dates per
demanar-ho. Ens n’informarem. Fem crida per si algun dels socis coneix un assessor jurídic
especialista. R. M. Ruiz comenta que a Nájera fan cada any una jornada sobre legislació de
patrimoni, però P. Arroyo apunta que una cosa és legislació de patrimoni i un altre la legislació
laboral. P. Arroyo creu que l’administració ens hauria d’ajudar a l’hora de fer un conveni i
menciona la Fundació Tripartita. La Junta buscarà assessorament.
La reunió finalitza a les 20:30 h.
**********************
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta
amb el vistiplau de la presidenta.

La secretària,
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CRAC, Balanç de situació a 31-12-2015
ACTIU
ACTIU NO CORRENT
Inversions financeres a llarg termini (fiança local)

300,00 €
300,00 €

ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors d'activitats
Efectiu i altres actius líquids equivalents

25.212,18 €
1.545,00 €
23.667,18 €

TOTAL ACTIU

25.512,18 €

PASSIU
PATRIMONI NET
Excedents d'exercicis anteriors
Excedent de l'exercici 2015
PASSIU CORRENT
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Impostos corrents i altres administracions públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

25.062,89 €
18.694,13 €
6.368,76 €
449,29 €
68,62 €
380,67 €
25.961,47 €

CRAC, Informe de pèrdues i guanys, any 2015

INGRESSOS

20.695,10 €

%

Venda de llibres d'actes
Prestació de serveis (informe tècnic a la Generalitat)
Subtotal de vendes i prestacions de serveis

23,08 €
1.157,02 €
1.180,10 €

5,70%

Quotas periòdiques socis
Subtotal ingressos rebuts amb caràcter periòdic

19.510,00 €
19.510,00 €

94,28%

5,00 €
5,00 €

0,02%

14.326,34 €

%

147,40 €
219,59 €
187,52 €
30,11 €
152,91 €
136,13 €
873,66 €

6,10%

Lloguers (local Portaferrissa i Pg. Escudellers)
Reparacions i conservació (claus i altres)
Serveis professionals (gestoria, comptabilitat, renovació web-correu)
Serveis de transport
Comissions bancàries
Propaganda i relacions públiques
Suministres (aigua, llum, telèfon, domini internet)
Quotes a entitats (ICOM, CTAC)
Subtotal altres despeses d'explotació

3.919,31 €
65,15 €
1.986,96 €
236,88 €
146,51 €
109,50 €
1.051,47 €
505,00 €
8.020,78 €

55,99%

Sous i salaris
Seguretat social a càrrec de l'entitat
Subtotal de despeses de personal

3.807,74 €
1.201,25 €
5.008,99 €

34,96%

Ajust negatiu per imposició indirecta
Subtotal tributs

422,91 €
422,91 €

2,95%

Altres ingressos i donacions (reposició carnets)
Subtotal ingressos per subvencions i altres aportacions

DESPESES
Càtering
Missatgeria i enviaments
Obsequis i agraïments
Compres d'altres materials (higiene, neteja i altres)
Material oficina
Carnets socis
Subtotal compres destinades a l'activitat

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (abans d'impostos)

6.368,76 €
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PRESSUPOST 2016
Entitat: Conservadors Restauradors Associats de Catalunya, CRAC
DESPESES
Concepte
DESPESES ORDINÀRIES
Lloguer del local
Subministrament telèfon
Sous i salaris (auxiliar administrativa)
Seguretat social (auxiliar administrativa)
Material d'oficina
Expedició de carnets
Serveis professionals periòdics (gestoria i comptabilitat)
Serveis prof. periòdics (manteniment hosting i web)
Despeses de representació
Quotes d'afiliació (ICOM, ECCO)
Subtotal despeses ordinàries

Import

INGRESSOS
Concepte

INGRESSOS ORDINARIS
4.284,00 € Quotes anuals dels socis/ies
403,68 €
3.820,00 €
1.201,25 €
180,00 €
150,00 €
1.620,00 €
1.083,00 €
1.200,00 €
3.681,00 €
17.622,93 € Subtotal ingressos ordinaris

DESPESES D'ACTIVITAT

19.500,00 €

19.500,00 €

INGRESSOS PER ACTIVITAT

Cursos (Prevenció riscos laborals)
Lloguer del local per assemblees i conferències
Actes, conferències i jornades tècniques
Subtotal despeses per activitat

979,44 €
270,00 € Cursos (prevenció riscos laborals)
900,00 € Informes i col·laboracions
2.149,44 € Subtotal ingressos per activitat

DESPESES EXTRAORDINÀRIES
Serveis d'altres empreses (renovació web)
Subtotal despeses extraordinàries

1.032,54 €
1.032,54 €

IMMOBILITZAT (tangible i intangible)
Mobiliari
Equipament informàtic
Subtotal immobilitzat

300,00 €
1.300,00 €
1.600,00 €

888,00 €
1.400,00 €
2.288,00 €

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

DESPESES FINANCERES
Comissions bancàries i manteniment de comptes
Subtotal despeses financeres

160,00 €
160,00 €

IMPREVISTOS
Imprevistos
Subtotal partida d'imprevistos

300,00 €
300,00 €

TOTAL DESPESES

Import

22.864,91 € TOTAL INGRESSOS

21.788,00 €

