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Acords de la Junta Directiva del 25 d’abril de 2017 

Desplegament 
territorial 

• S’aprova que el Pla Local a desenvolupar a Barcelona l’any vinent sigui a Nou Barris 
• Es farà un apropament a diverses entitats i serveis, per tal d’implicar-los i fer una proposta de treball conjunta a la 

Taula de SM. 

Convocatòria  
d’ajuts 

• S’aproven les bases de la convocatòria 2017 (document annex) amb els canvis proposats per l’equip tècnic: 
• Ajuts dirigits exclusivament a projectes amb metodologia TLC3 
• Obtindran una puntuació superior els projectes que formin part d’un PLA, itinerari d’acceleració del territori o que 

les entitats sol·licitants  hagin sigut receptores de formació en metodologia en lluita contra l’estigma. 
• Les bases no expliciten la quantitat de pressupost destinat a la convocatòria 

Pressupost de 
contingència 

• S’aprova el pressupost de contingència, segons annex.   
• En funció de l’assoliment d’ingressos es proposaria a la Junta de Juliol retornar total o parcialment a pressupost inicial 

Personal 
• S’actualitzen els sous de dos membres de l’equip tècnic 
• Es contractarà una persona de suport de gestió a 35/h a partir de 01/09/2017 

Poders 
• S’atorguen poders a la nova junta directiva, afegint-ne uns de nous en favor del President, Secretari i Tresorer perquè 

qualsevol d’ells pugui realitzar indistintament tràmits davant de jutjats, tribunal, l’agència tributària i la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre, segons annex. 

Taula de 
coordinació 

• Es demanaran explicacions més detallades, en la següent sessió plenària del Pla Integral, a les reflexions que va fer la 
representant del departament de Presidència sobre el finançament via Conveni Generalitat – la Caixa. 

• Es demana a l’equip tècnic que prepari un breu argumentari, que inclourà referències al finançament dels projectes 
europeus de l’Aliança Mundial Antiestigma. 

Captació de fons 
• Es demanarà una entrevista amb Esther Planas de la Fundació “la Caixa” 
• Es demana a l’equip tècnic que faci una segona versió del protocol de relació amb la indústria farmacèutica per ser 

valorada en Junta Directiva 
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Poders en favor de la nova Junta Directiva 

Conferir poders en favor de les persones que ostentin els càrrecs de PRESIDENT, 
SECRETARI i TRESORER de l’Associació per tal que, indistintament, qualsevol dels 
tres, puguin exercir les següents 
  
FACULTATS 
  
a) Comparèixer davant tota classe de Jutjats i Tribunals de qualsevol jurisdicció i 

davant tota classe d'Organismes Públics, en qualsevol concepte, i en tota 
classe de judicis i procediments; interposar recursos, fins i tot de cassació, 
revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les actuacions, ja directament o 
per mitjà d'Advocats i Procuradors, als que podran conferir els oportuns 
poders. 

  
a) Sol·licitar l'expedició de certificats per la Fabrica Nacional de la Moneda i 

Timbre-Real Casa de la Moneda o per qualsevol altre organisme o entitat de 
dret públic o privat, que assumeixi aquesta funció, per a la presentació 
telemàtica de declaracions o qualsevol altres documents exigits per la 
normativa tributària o la realització per procediment telemàtic de qualsevol 
actuació d'acord amb l'esmentada norma, i especialment sol·licitar certificat 
digital, davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

S’afegeix a l’estructura de poders seguida fins ara, uns de nous en favor del President, Secretari i Tresorer perquè qualsevol d’ells pugui 
realitzar indistintament tràmits davant de jutjats, tribunal, l’agència tributària i la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 
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Pressupost de contingència 

Pressupost 2017 inicial Pressupost 2017 ajustat 
 

cost extern Personal Total cost extern Personal Total 

Campanyes 30.000 49.815 79.815 20.000 49.815 69.815 

Comunicació 8.000 42.668 50.668 8.000 42.668 50.668 

Territori 72.000 104.978 176.978 53.778 104.978 158.755 

Joves 28.000 24.575 52.575 21.163 24.575 45.738 

Mitjans 11.000 14.850 25.850 7.514 14.850 22.364 

Sanitari 18.000 21.930 39.930 7.615 21.930 29.544 

Laboral 0 9.856 9.856 0 9.856 9.856 

Altres (projectes) 2.000 0 2.000 2.438 0 2.438 

Captació de fons 30.000 63.675 93.675 10.000 63.675 73.675 

Funcionament 46.000 37.655 83.655 46.000 45.755 91.755 

IVA 2015 25.000 0 25.000 25.000 25.000 

270.000 370.000 640.000 201.507 378.100 579.607 

S’aplica ja el pressupost de contingència que rebaixa en 60.393 el pressupost inicial 
En funció de l’assoliment d’ingressos es proposaria a la Junta de Juliol retornar total o parcialment a pressupost inicial 

Principals ajustos: 
• Es disminueix en 10.000 el pressupost de campanyes 
• Es redueix activitat territorial només els 3 territoris PLA + 3 territoris d’itineraris d’acceleració 
• No es produiran materials de projecte 
• No fem jornada de lluita contra l’estigma 
• No continua el Servei Comunitari com a tal 
• Es disminueix en 20.000 el pressupost de captació 
• S’afegeix una persona a 35h com a tècnic de gestió des del mes de setembre 


