Acta Assemblea Ordinària de 3 de maig de 2019 de la SPAM
Segons consta a l’acta de la reunió de la Junta Directiva del 3 abril de 2019, és
convoca assemblea ordinària per debatre i aprovar, si s'escau, els punts de
l’ordre de dia que van quedar pendents, a causa de la durada del procés
electoral, a la darrera assemblea extraordinària del 29 de marc de 2019.
L'ORDRE DEL DIA és el següent:
1. Informe de presidència
2. Examen i aprovació, si procedeix, dels comptes de l'exercici 2018
3. Examen de la memòria d'activitats i aprovació si procedeix de la gestió de la
Junta Directiva.
4. Examen i aprovació si procedeix dels pressupostos del 2019.
6. Precs i preguntes.
Segons consta a la convocatòria, l’assemblea es celebra al centre cívic de Pla
d'en Boet, c/ Joan Sebastià Elcano, núm. 6, 08302 de Mataró, en primera
convocatòria a les 17:30 hores i en segona a les 18:00 hores.
Els socis/es assistents, entre presents i representats, són els següents:
43 socis presents + 107 socis delegats
1 – Informe de Presidència
El passat 29 de març es va celebrar l'assemblea extraordinària de socis/es de
la SPAM. A causa de la durada del procés electoral, van quedar pendents
d'aprovar els punts de l’ordre del dia corresponents a l’assemblea ordinària,
que a continuació passarem a exposar, debatre, votar i, en el seu cas, aprovar.
Després de cada exposició hi podrà haver un torn de preguntes limitat per
poder votar i avançar.
Abans de començar la presentació de la mà de la tresorera, Sra. Marta
Masmitjà, tinguem tots present que aquesta és la primera assemblea de socis
de la recent renovada Junta Directiva, i que tenim 5 anys per davant, per seguir
treballant amb una línia constructiva, i en benefici dels animals, amb prioritat
dels de Mataró. Ja que ells van ser la nostra raó d'existir fa prop de 50 anys.
Deixem una etapa enrere, plena d'experiències de tota mena. I molt
d'aprenentatge propi i d'altres que han passat abans que nosaltres, com la
Mama Lola. I hem d’encetar-ne una amb més maduresa i, sobretot, amb un
equip de junta, socis, voluntaris, companys tècnics i tots els seguidors i amics
sense deixar de banda altres entitats del costat de casa, del país i de fora.

La situació no és òptima amb el perfil d'abandonament i maltractes que avui dia
existeix, i la política social i econòmica no és favorable per facilitar les coses.
Necessitarem estar molt cohesionats per poder avançar.
De tot el que s'ha viscut fins ara hem pres nota i creiem que és prioritari per la
SPAM trobar les maneres, fórmules o eines per preveure conflictes,
irregularitats, desordre, mancances, desigualtats i inquietuds, procurant evitar
el desgast físic i emocional a les persones que hem de prendre decisions,
voluntària o professionalment, per ser proactius i productius amb les animals.
Es passa a presentar la informació al detall del 2018 i 2019.

2.- Examen i aprovació dels comptes de l'exercici 2018
És dona la paraula a la Marta, que ens mostra una presentació amb totes les
dades del tancament del 2018 i pressupostos del 2019, i també la memòria
d'activitats i el programa d'activitats de l'exercici. Després de cada bloc hi haurà
torn de precs i preguntes.
En relació al tancament de l’exercici 2018, la Sra. Marta Masmitjà exposa la
situació financera de l’entitat, presenta el balanç i compte de resultats, i
s'ofereix a què el soci consulti el que li sembli oportú en el despatx sobre el
tancament del 2018.
La Sra. Marta Masmitjà fa un resum de la memòria d'activitats de l'any 2018
(formació del personal; esdeveniments; comunicació i xarxes; visites a escoles;
responsabilitat social corporativa; donacions; actes, ...)
S'informa que els acords compromesos amb l'Ajuntament de Mataró han estat
assolits: patis del refugi de cal Pilé, conformació de les llicències per conducció
de GPP's per part de voluntaris, pròrroga signada i aprovació en ple Municipal
de pressupost per nou CAAC.
Pel que fa al voluntariat, es proposa com a coordinadora, la Sra. Míriam Baños
Espàrrech. Es començarà a treballar per definir la documentació, el reglament i
normativa del pla de voluntariat, i es consultarà al registre del cens de la
Generalitat, per tal de definir els documents de la manera el més correcte
possible, i s'estudiarà la manera de crear grups de treball per acompanyar
l'esmentat pla. S'informa que la SPAM ja està inscrita al cens de la Generalitat
de Catalunya.
Precs i preguntes:
* Es pregunta si és cert que aquest any hi haurà menys despesa, i se li respon
que en relació als mateixos conceptes que l'any anterior, és el que està previst.
* Es pregunta sobre el quiròfan de l'espai veterinari del c/ Sant Cugat. La Sra.
Masmitjà explica que amb el traspàs del CAAC del c/Galícia a cal Pilé, ens vam
quedar sense quiròfan, donat que abans actuàvem amb el del CAAC, però amb

la nova normativa, cirurgies majors no es poden fer al refugi de cal Pilé i les
esterilitzacions ho són, així doncs, vam haver de pensar com ho faríem i va
sorgir la idea de l'espai veterinari del c/ Sant Cugat que representa que és el
quiròfan del refugi, però extern.
* Es pregunta sobre l' elevat número d'entrades de part de Serveis Socials, i es
demana si podria haver-hi alguna subvenció d'aquest departament per pal·liar
l'impacte d'aquestes despeses. Se li respon que amb el que paga l'ajuntament
per fer el servei, ja hi ha contemplada aquesta despesa.
* Es comenta que no quadra el tancament del 2017 amb el 2018. Se li contesta
que pot ser per les despeses d'impagats dels socis.
* Es pregunta per la previsió per aquest any de despeses en advocat. Se li
respon que són uns 5.000 Euros, i la resta l'absorbeix la Fundació.
* Es pregunta si els diners destinats a educació són per Doggy Time. Se li
contesta que no son exclusivament per ells, sinó que també poden anar
destinats a d'altres educadors si es dóna el cas i el perfil és més adequat.
* Una sòcia puntualitza que la despesa dels voluntaris destinat a pagar
educadors per problemes de comportament, és menys d'una tercera part de la
inversió que fa l'Spam per aquest concepte.
* Una sòcia pregunta al respecte de les aportacions fetes pel voluntariat; se li
respon que aquestes aportacions ja estan contabilitzades.
La mateixa sòcia pregunta perquè alguns dels gossos del caçador es van poder
donar en acollida i altres no. Se li contesta que alguns tenen xip i altres tenen
problemes de comportament, i no ens arrisquem a què facin mal, ja que seríem
responsables subsidiaris

* Una altra sòcia comenta que l'any anterior es va dir que hi hauria un conveni
amb l'ajuntament. Es contesta que no hem fet cap conveni amb l'ajuntament.
També demana que és doni atenció a fomentar el coneixement dels Gpp's.

* Una altra sòcia comenta que no cal exposar tots les detalls dels pressupostos
a la web, ja que de cara a l'exterior no és adient i pot ser perjudicial. També
comenta que les xifres de "xarxes" són cada any més elevades.
* Una altra sòcia pregunta si es podrien demanar més diners per gats de carrer.
*Altra sòcia pregunta si la coordinadora dels voluntaris serà la mateixa per tots
els refugis. Es respon que és la mateixa persona per tots.
Es procedeix a la votació del punts de l’ordre del dia a mà alçada.

Aprovació dels comptes de l’exercici 2018:
Total de vots emesos: 150 (43 presencials i 107 per delegació)
Vots a favor: 146
Vots en contra: 2
Abstencions: 2
Queden aprovats el comptes de l’exercici 2018.

Examen i aprovació de la memòria d'activitats i de la gestió de la junta
directiva durant el 2018

Total de vots emesos: 150 (43 presencials i 107 per delegació)
Vots a favor: 146
Vots en contra: 2
Abstencions: 2
S’aprova la memòria d’activitats i la gestió de la Junta Directiva durant
l’exercici 2018.
Aprovació dels pressupostos del 2019 y de la memòria d’activitats per a
l’any 2019
Per calcular el pressupost de l’exercici 2019 s’han tingut en compte les dades
de tancament dels exercicis 2017 i 2018, en base a les quals s'ha fet un
valoració a la baixa.
* Una sòcia demana que els pressupostos, abans de la reunió, s'enviïn per
poder-los revisar, aprofitant l'enviament de la convocatòria. Se li contesta que
es farà així.
* Un soci pregunta si la coordinadora del pla de voluntaris s'ha de posar en
plantilla, i si és així, si ja està previst al pressupost. Se li contesta que sí que
està contemplat. També comenta que si el pressupost té benefici, aquest
resultat perjudica per demanar subvencions. Se li contesta que no perjudica i
que de totes maneres no tenim quasi subvencions.
Es passa a les votacions a mà alçada del pressupost i programa d'activitats per
l’exercici 2019:
Total de vots emesos: 150 (43 presencials i 107 per delegació)
Vots a favor: 136
Vots en contra: 5
Abstencions: 9

Queden aprovats els pressupostos per a l’exercici 2019 i la memòria
d’activitats per a l’any 2019.

* Una sòcia proposa que des del voluntariat es pot fer una xarxa d'Internet per
passar informació. La Junta agraeix la proposta i es compromet a estudiar-la, al
considerar que pot ser interessant crear una Intranet per tal que els voluntaris i
SPAM puguin compartir informació d’interès per als animals.
Finalment es fa esment del Pla del Voluntariat que, tal i com es va explicar en
la darrera assemblea, és modificarà i s’implantarà d’acord a la llei del
voluntariat de la Generalitat. S’ha de tenir en compte que s’hauran de destinar
diners per assolir-lo.
El proper 31 de maig és farà la reunió del voluntariat, per tant s’han de reservar
les preguntes per aquest dia. Es començarà a treballar sobre la normativa
interna del voluntariat el mes de juny. A més de la normativa interna, és faran
també grups de treball de voluntaris, la junta directiva decidirà la seva
composició i àrees de incidència.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/a, estenc aquesta
acta.
Amb el vist i plau de
Secretària

Presidenta

