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ASSEMBLEA ANUAL CCAR 2018 

ACTA 
18 de juliol 2018 

 
 
Assistents: Miguel Pajares, Rosa Anyo, Anna Figueras, Pascale Coissard, David Moya 
i Estel·la Pareja 

 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’ordre del dia  
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anual de 2017 
3. Aprovació de l’acta de l’assemblea extraordinària de 2017 
4. Ratificació modificació d’Estatuts i de la junta directiva 
5. Renovació Junta Directiva 
6. Memòria activitats 2017  
7. Comptes 2017 i auditoria anual 
8. Activitats 2018 
9. Previsió dels comptes 2018 
10. Precs i preguntes  

------- 
 
Miguel Pajares en qualitat de president dóna la benvinguda. Excusa que l’assemblea hagi estat 
tan tard però que per motius de calendari i a fi d’assegurar que almenys tots els membres de la 
junta puguessin venir no ha pogut fer-se abans. Lamenta que tot i què s’ha intentat fer un esforç 
amb una actuació sorpresa a l’inici, a càrrec de Pallassos en Rebel·lia, no s’hagi aconseguit animar 
a més persones a participar. Es coincideix que les dates no han estat bones i que des de l’equip 
tècnic no s’ha pogut trucar a tothom per animar-los fruit de les càrregues de feina en aquestes 
alçades de l’any.  
 
1. S’aprova per unanimitat l’ordre del dia. 
2. S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea anual del 2017 
3. S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea extraordinària de desembre de 2017 
4. Estel·la Pareja, en qualitat de secretària, explica que fruit de la poquíssima participació, tot i 

que va haver delegació del vot, en l’assemblea extraordinària de desembre de 2017 on 
s’havien de modificar els estatuts, en la junta celebrada al febrer es va creure convenient 
sotmetre a ratificació la proposta de modificació. S’esperava una major participació en 
l’assemblea i no ha estat el cas. No obstant això, a fi de tenir en compte els aspectes formals 
es procedeix a la ratificar les modificacions. Es recorda que aquestes consisteixen en els punts 
llegits en l’acta de l’assemblea extraordinària. Principalment: 
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- Canvi d’adreça fiscal a l’edifici d’UGT, tot i què l’adreça al públic continuarà sent Junta 

de Comerç 26 baixos. Edifici d’UGT, i aquest és l’acord amb el sindicat, és que sigui un 
espai de treball i no obert al públic. 

- Ampliar mandats junta directiva de 2 a 3 anys i eliminar la limitació de mandats. 
- Eliminar a gratuïtat de quota per a persones treballadores a l’entitat  
- Modificar estatuts per facilitar el procés d’emissió de factures i firma de txecs (que també 

els pugui firmar una persona d’administració).  
 
Es ratifiquen per unanimitat.  
 
5. Tanmateix, es ratifiquen les components de la junta directiva per unanimitat sent aquests: 
 
Presidència: Miguel Pajares 
Secretaria: Estel·la Pareja 
Tressorera: Pascale Coissard 
Vocals: Anna Figueras, David Moya. 
 
Es presenta Rosa Añó com a vocal. S’aprova per unanimitat.  
 
6. Es presenta la Memòria d’activitats 2017 que ha estat prèviament enviada. S’aprova per 

unanimitat.  
 

7. Es presenten els comptes 2017 així com l’auditoria de comptes. Es celebra que sigui el segon 
any que els comptes s’auditin i que es puguin passar per validació de l’assemblea. Es remarca 
que el 2017 ha estat un any de creixement econòmic per a l’entitat i que el seu patrimoni net 
és de 122.003€. És important perquè garanteix la sostenibilitat del projecte a mig termini. 
S’aproven per unanimitat els comptes 2017 així com l’informe d’auditoria. 

 
8. Respecte als projectes 2018 es subratllen els següents elements: 
 

- Els projectes d’atenció a les persones refugiades i migrades es consoliden. Són projectes 
complementaris al programa estatal executat per CEAR. Es compta amb Tenderol a 
Sabadell, Benvingudes Refugiades a Sant Boi i recentment s’ha guanyat la licitació de 
Nausica a Barcelona. Aquest últim és un projecte creat per la CCAR en col·laboració a 
Accem i Creu Roja que finalment ha estat adoptat com la ciutat com una política pública 
més d’atenció a les persones. La licitació ha estat molt difícil, doncs era la primera 
licitació en la que es participava i ha suposat un repte a l’equip tècnic. A fi de que consti 
en acta, Estel·la Pareja explica que CEAR ha avalat a la CCAR sinó hagués estat 
impossible presentar-se doncs per poc no es complien amb les prescripcions econòmiques 
dels plecs administratius.  
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S’explica que s’està treballant amb DGAIA a fi de tenir un conveni o un contracte menor 
a fi de poder continuar oferint el servei jurídic en protecció internacional als i les menors 
no acompanyades sota la tutela de DGAIA. És un servei que s’ha ofert des de fa molt de 
temps però de forma gratuïta i actualment el nombre de casos va en augment.  
 

- Respecte als projectes de l’àrea d’incidència política i social, Pascale Coissard, explica 
que es continua amb les línies de:  

- Incidència política 

- Incidència social  

- Formació 
- Participació 

 
Es fa un repàs al document adjunt a la convocatòria respecte projectes. S’aprova per unanimitat.  
 
9. Es presenta la previsió dels comptes per al 2018. Es repassen els documents adjunts. Cal 

assenyalar que es preveu continuar creixent en quan activitats i volum econòmic. S’està tenint 
una aproximació en quan a la despesa força conservadora a fi de continuar fent sostenible el 
projecte a mig i llarg termini.  
 
S’aproven per unanimitat.  

 
10. Precs i preguntes. 
No hi ha cap prec i cap pregunta.  
 
Es dóna per finalitzada l’Assemblea General 2018 de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.  
 
  
 
 
 
  


