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1. DEFINICIONS

La Taula Eix Pere IV és una associació de segon grau que agrupa veïns i entitats compromesos

amb la construcció des de la base dels barris que creua el carrer Pere IV. Tal com regeixen els

nostres estatuts, la Taula Eix Pere IV es defineix pels següents objectius:

 Esdevenir un fòrum ciutadà de debat i propostes encaminades a impulsar una revitalització
social i econòmica a l’Eix Pere IV.

 Imprimir nova activitat cívica, cultural i econòmica a Pere IV i entorns.

 Contribuir a crear una major cohesió social en el territori, evitant la fragmentació urbana
ara existent per tal  d’evitar el  perill  de gentrificació del  barri,  prou malmès degut a les
dinàmiques especulatives que ha patit en els darrers anys.

 Proposar i  desenvolupar projectes d’economia social,  intervencions en el  paisatge urbà,
recuperació del patrimoni industrial i una transformació urbanística i socioeconòmica que
retorni  l’activitat  i  el  pols  ciutadà  al  llarg  del  carrer,  amb  afany  d’integració  per
contraposició a la discriminació social que han patit aquests barris.

 
 Desenvolupar propostes i projectes que incorporin la utilització de manera temporal i/o de

durada indeterminada d’espais en la concreció de Plans urbanístics.

 Gestionar espais diversos: equipaments municipals, espais buits: privats o públics.

 Dinamitzar soci-comunitàriament els barris pels quals passa l’Eix Pere IV.
 
 
Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvolupem activitats dels següents tipus: 
 

 Processos participatius i convocatòries obertes al barri per informar, debatre i decidir, amb
el conjunt de la ciutadania, i per tant, prioritzar les accions necessàries pel territori.

 Gestió  d’espais  de  trobada  de  les  persones,  col·lectius,  empreses  i   altres  agents   del
territori o de la ciutat, per a crear i/o impulsar iniciatives i projectes.

 Organitzar l’acció com un grup de pressió a l’entorn de les estratègies de transformació
urbana als barris en contacte amb Pere IV.

 Facilitar el suport tècnic i de gestió per portar a terme projectes amb interlocució  d’agents
institucionals, culturals, econòmics i socials, en la línia abans descrita.

 Promoció d’actes culturals, artístics i socials de divulgació d’un nou model de fer  ciutat.
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 Gestionar un espai per a promoure llocs de treball local, a partir de l’autogestió o de la
formació  i/o  consolidació  d’entitats  dins  dels  principis  d’economia  social  i  solidària.  En
queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

2. VALORS PELS QUE ENS REGIM

A la Taula Eix Pere IV ens regim per una serie de valors dels quals fem bandera. Tots aquells que

participen del projecte de la Taula Eix Pere IV han d'actuar amb conseqüent-ment amb aquests

valors:

 El compromís amb la transformació social està en la base de les nostres iniciatives. Cal que

els nostres socis tinguin el compromís i contribueixin a eradicar les injustícies inherents al

sistema capitalista,  a  la  vegada que treballin per la construcció d’alternatives que facin

possible una societat més justa i solidaria.

 Les entitats que participin del projecte de la Taula Eix Pere IV han de poder generar, alhora,

condicions  de  treball  dignes i  evitar  el  desequilibri  en  la  categorització  del  treball

(forquilles salarials) en les seves practiques. Considerem condicions laborals dignes aquells

contractes que són estables, amb jornades laborals coherents amb el volum de tasques i

que ofereixen un salari preferiblement superior al recollit al conveni de referència. En el cas

de les cooperatives de treball, a més, considerem estable ser soci/a de la cooperativa o

establir un temps per entrar a formar part de la cooperativa. 

 Creiem en els espais de participació dins de qualsevol iniciativa. Per tant, valorem que les

entitats sòcies prenguin mesures per promoure una participació activa i igualitària de totes

els persones membres de la iniciativa a la presa de decisions d’aquesta. Més enllà que hi

hagi espais de reunió o assemblea, valorem que treballin aspectes com les diferències de

rang i de privilegi que hi ha entre les diferents participants a la iniciativa i de quina manera

això impacta en la desigual participació que hi pugui haver en la presa de decisions. 

 La transparència econòmica ha de ser un dels pilars de la nostra plataforma. Volem actuar

de  manera  transparent  amb  els  recursos  que  nosaltres  gestionem.  Creiem  que  la

transparència en la gestió i de les finances de les entitats sòcies amb els seus participant és

molt important.

 La Taula Eix Pere IV és un espai de trobada d'iniciatives i entitats i la  intercooperació de

projectes vital per al projecte.
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 La Taula Eix Pere IV és una  associació sense anim de lucre. Els ingressos i beneficis que

poguem aconseguir són exclusiva-ment destinats al nostre projecte col·lectiu. Les entitats i

empreses que participen de la Taula Eix Pere IV han seguir el principi de no tenir anim de

lucre,  entenent  que  les  entitats  amb  anim  de  lucre  son  aquelles  que  el  seu  objectiu

principal és l'enriquiment dels seus propietaris.

 Entenem el gènere com la construcció social de rols i comportaments. Tenint en compte

que vivim en una societat patriarcal, si no incorporem una mirada feminista reproduirem

els rols de gènere que generen asimetries entre homes i dones. Per això, valorem si les

entitats tenen en compte aquestes desigualtats, si hi han reflexionat i si prenen mesures

per fer-hi front promovent la participació, l’apoderament i el protagonisme de les dones. 

 A la Taula Eix Pere IV és un espai laic que respecta l'igualtat de totes les persones. Al nostre

projecte i al dels nostres socis no hi tindrà cabuda cap activitat que enalteixi la xenofòbia, el

racisme, el  feixisme o el  nazisme, que no respecti els drets humans, la lliure orientació

sexual o la igualtat de gènere, la llibertat religiosa o que vagi en contra de la solidaritat

entre els pobles.

 El nostre projecte defensa l'habitatge digne i assequible. Cap dels nostres socis participarà

del joc especulatiu del preu dels lloguers i de venta de les seves propietats inmobiliaries.

3. PARTICIPACIÓ DEMOCRATICA

A) Espais de participació:

El  Taula  Eix  Pere  IV  té  tres  nivells  de  participació:  les  persones,  les  comissions  i  l'Assemblea

General.  Tota persona és lliure de participar en la quotidianitat del projecte i d'aportar-hi el que

cregui convenient, sempre que en respecti els principis generals. 

En totes les preses de decisions dels espais de participació democràtica de la Taula Eix Pere IV es

requerirà que la majoria dels socis que votin la decisió siguin persones sòcies no remunerades, i

l'aprovació d'una mesura s'haurà d'aconseguir  per majoria reforçada.  En cas que això no sigui

possible, es seguirà debatent la mesura fins que s'aconsegueixi un acord.

Els espais de participació democràtica de la Taula Eix Pere IV són:
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 L'Assemblea General es reunirà, com a mínim un cop a l'any, o sempre que es consideri

necessari.  Formen part  d'aquesta  Assemblea les  persones i  entitats  sòcies  participants.

Tothom qui ho desitgi, a títol particular, pot participar a l’Assemblea General, però només

els  socis  participants  tenen  dret  a  vot.  Les  assemblees  són  obertes  i  convocades

públicament amb antelació, amb un ordre del dia obert a modificacions fins a la setmana

abans que se celebri.  Han de tenir un moderador-facilitador i un secretari que aixequi acta.

Els objectius de l'assembla general són:

 marcar objectius a un, o més d'un, anys vista. 

 crear comissions que treballin per aconseguir aquests objectius.

 avaluar l'activitat del període des de l'última assemblea general i l'assoliment dels objectius

marcats en aquesta.

 retre comptes de l'estat econòmic de l'associació.

 L'Assemblea ordinària es reuneix com a mínim un cop al mes, preferent-ment el primer

divendres de cada mes. És una sessió oberta al  a tots els socis. En el cas de que l'assemblea

ho decideixi, l'assemblea mensual pot obrir-se al conjunt del veïnat, siguin o no socis. Cal

que com a mínim un representant de cada comissió estigui  present i  expliqui  l'activitat

mensual de la seva comissió. 

Els objectius de l'assembla mensual són:

 Fer  seguiment  de  les  comissions,  presentant  col·lectivament  les  activitats

realitzades durant el més i les propostes per al següent.

 Debatre temes de rellevància per al barri que requereixin d'un posicionament de

l'associació.  Aquests  temes  es  podran  proposar  fins  a  una  setmana  abans  de

l'assemblea.

 Preferent-ment,  a  la  primera  assemblea  mensual  posterior  a  la  general  les

comissions presentaran els seus fulls de ruta, la comissió de comunicació plantejarà el
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pla de comunicació i es marcaran indicadors en el temps a assolir per cada comissió per

poder valorar el seu estat d'evolució en el futur.

 Aquelles decisions que generin dubte a les comissions o a la comissió gestora, es

portaran a debat a l'assemblea mensual per reunir un consens major.

 Les comissions són les entitats bàsiques del funcionament de la Taula Eix Pere IV. Estaran

constituïdes  per  grups  de  persones  compromeses  amb  l'objectiu  que  s'han  marcat  en

l'assemblea i  amb les  tasques que com a  grup es  marquin.  Poden estar  formades  per

individus que no siguin socis, socis col·laboradors i socis permanents.

 Els  grups de treball  són agrupacions temporals de persones que es vinculen a un espai o

projecte concret de curta durada.

Tant  les  comissions com els  grups de treball tindran un funcionament  regular,  obert i  públic,  i

serviran com a punts de presa de contacte per les persones que es vulguin implicar en el projecte

en  algun  dels  seus  vessants.  Nomenaran  de  forma  periòdica  a  els  seus  representants  a  la

Assemblea mensual i la comissió de gestora.

L’Assemblea General, les comissions i els grups de treball conformen una estructura organitzativa

que ha de ser flexible i revisable en el temps sense perdre els seus principis rectors. Per a poder

exercir amb eficiència les seves funcions, es constituirà una Comissió gestora.

 La Comissió gestora és un òrgan permanent de comunicació i presa de decisions entre les

comissions i grups de treball. Aquesta comissió es reunirà setmanalment i estarà formada

per representants designats per cada comissió o grup de treball i triats pels seus membres.

Tots els socis però estan convidats a assistir-hi i participar.

Els objectius de la Comissió gestora són:

Fer  seguiment  dels  pressupostos  i  la  preparació  i  proposta  d'ordre  del  dia  de  les

Assemblees Generals. Prendrà les decisions que calgui per poder complir els encàrrecs de

l'Assemblea General per desenvolupar o executar les decisions que allà es prenguin i, quan
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ho consideri oportú, podrà convocar una Assemblea General extraordinària. Elaborarà una

acta de cada reunió informant dels temes tractats, que es farà pública als socis.

 La comissió d'economia i finançament esta compost com a mínim de dos membres socis

de  l'associació  amb  caràcter  rotatiu.  Aquesta  comissió  gestiona  la  tresoreria  i  porta  la

informació sobre els pressupostos i estat de comptes a la comissió gestora, que és qui té

poder de decisió en aquesta matèria.

 

B) HORITZONTALITAT

La Taula Eix Pere IV funciona de manera assembleària i horitzontal. L'assemblea és sobirana de les

decisions col·lectives del nostre projecte i tots aquells que en formen part d'aquesta, els socis, son

co-responsables de les decisions que es prenguin col·lectiva-ment.

La  associació  Taula  Eix  Pere  IV  té  per  requeriment  jurídic  una  junta  de  tres  càrrecs:  tresorer,

secretari i president. Aquests càrrecs son només un instrument legal necessari però no tenen cap

privilegi. Aquests càrrecs seran escollits per consens a l'assemblea general.

C) TRANSPARENCIA

Tota la informació i les decisions que es prenguin com a Taula Eix Pere IV han de ser accessibles i

públiques, seguint el principi de transparència total. Seran públiques i d’accés universal:  les actes

de les  Assemblees  Generals,  assemblees  mensuals,  els  comptes  anuals,  inclòs  el  detall  de  les

partides i la seva aplicació. Seran d’accés  obert a tots els socis de la taula Eix Pere IV: tots els

documents de debat, les actes de les assemblees de les comissions, incloses les de les comission

gestora i l’estat dels comptes (mínim estat de comptes anual).

En cas de desacord raonat i discutit amb la decisió presa per alguna de les comissions en relació al

seu àmbit de treball,  així  com en cas de desacord entre comissions, exposaran la qüestió a la

Comissió gestora i, si s’escau, a l’Assemblea mensual. La Comissió gestora establirà els mecanismes

per assegurar que aquestes qüestions efectivament arribin a discutir-se i  que es faci  de forma

objectiva.  Així  mateix,  establirà  els  procediments  que  garanteixin  que  la  persona  o  grup  que

presenta la qüestió rebi una resposta definitiva i raonada.
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D) PRESA DE CONTACTE AMB EL VEINAT 

Les  assemblees  obertes  serviran  d'exposició  pública  dels  nostres  projectes  i  mecanisme  de

transparència  a tot el veïnat, convidat a assistir-hi presencial-ment. De la mateixa manera, les

trobades d'entitats són espais de relació, contacte i presentació d'iniciatives per aquelles entitats

que siguin sòcies o que hi col·laborin d'alguna manera en el projecte. Els socis han de vetllar per la

continuïtat periòdica d'aquest tipus d'actes d'obertura  en el temps.

La presa de contacte i mecanisme de participació més propera amb el veïnat es farà a traves de les

comissions. Aquestes han de ser obertes i visibles a tothom, socis o no, que hi vulgui participar.

Aquestes hauran de desenvolupar mecanismes de difusió que acostin les seves activitats al veïnat i

els convidin a participar-hi. 

E) PROCES D'ADMISSIÓ DE SOCIS

Tant persones com entitats que vulguin ser socis hauran d'haver participat més d'un mes en una de

les comissions.  Aquells que vulguin ser socis hauran d'emplenar una fitxa de sol·licitud i  fer-la

arribar a la comissió gestora. Aquelles entitats que no ho hagin fet ja, caldrà que s'entrevistin amb

la comissió gestora o en el  seu defecte un delegat responsable d'aquesta.  La comissió gestora

valorarà les sol·licituds i les exposarà a aprovació en la propera assemblea mensual.

F) TIPUS D'ASSOCIATS

Es poden associar a la Taula persones individuals, col·lectius sense regim jurídic i entitats, tals com

entitats, cooperatives, empreses i d'altres. En aquest sentit distingim tres tipus d'associats:

 Persones sòcies:

Les persones sòcies (veïns, veïnes, i persones amb interes en participar del projecte) han de ser la

base del projecte de la Taula Eix Pere IV. Les persones sòcies participen de les comissions aportant

el  seu  esforç  i  coneixement  de  manera  voluntària.  Les  persones  sòcies  estan  convidades  a
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participar  també  de  l'assemblea  mensual  i  la  comissió  gestora  sempre  que  ho  vulguin.

L'assistència de totes les persones sòcies és requerida a l'assemblea general per tal de garantir el

seu bon funcionament. El vot de totes les persones sòcies té el mateix valor: una persona un vot.

Les  persones  sòcies  participen  econòmicament  aportant  les  seves  hores  i  esforç  de  manera

voluntària per fer possible el projecte de la Taula Eix Pere IV. Els socis participen de les comissions

i es fan co-responsables del bon funcionament d'aquells espais dels que participin.

Les persones sòcies col·laboren del finançament de l'activitat de la Taula Eix Pere IV a traves de

satisfer les quotes de socis que acordi l'assemblea general. Actualment la quota mínima és de 5€

mensuals (60€ anuals), podent aportar els socis una quantitat superior si tenen aquesta capacitat

i ho veuen oportú. 

Aquelles persones que per la seva situació personal (atur,  fons insuficients...)  siguin incapaços

d'acomplir la quota mínima i aquelles persones que vulguin participar de la Taula Eix Pere IV d'una

manera simbòlica, podran pagar la quota pel valor simbòlic de 2€ mensuals (24€ anuals). 

Les entitats col·laboradores, ja sigui de caràcter ciutadà o econòmic, han d'actuar d'acord amb els

valors que creiem i defensem des de la Taula Eix Pere IV, detallats anterior-ment. 

 Entitats sòcies emergents:

Son aquelles iniciatives o projectes de caràcter ciutadà o econòmic que participen i tenen una

participació activa en el projecte de la Taula Eix Pere IV. S'entenen com a entitats  emergents

aquelles que porten menys de 7 anys en activitat. Aquestes entitats sòcies participen de la Taula

Eix  Pere IV  a  traves de les seves comissions.  Les  entitats  sòcies son co-responsables  del  bon

funcionament de les comissions de les que formin part. Els logos de les entitats sòcies apareixeran

a la nostra web i el nostre mapa d'entitats associades.

Les entitats sòcies col·laboren del finançament de l'activitat de la Taula Eix Pere IV a traves de

satisfer les quotes de socis que acordi l'assemblea general. Actualment la quota mínima per les
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entitats sòcies emergents és de 5€ mensuals (60€ anuals), podent aportar els socis una quantitat

superior si tenen aquesta capacitat i ho veuen oportú. 

Aquelles  entitats  emergents  que  siguin  incapaces  d'acomplir  la  quota  mínima i  aquelles  que

vulguin participar de la Taula Eix Pere IV d'una manera simbòlica, podran pagar la quota pel valor

simbòlic de 2€ mensuals (24€ anuals). 

 Entitats sòcies consolidades:

Son aquelles iniciatives o projectes de caràcter ciutadà o econòmic que participen i tenen una

participació activa en el projecte de la Taula Eix Pere IV. S'entenen com a entitats consolidades

aquelles que porten més de 7 anys en activitat. Aquestes entitats sòcies participen de la Taula Eix

Pere  IV  a  traves  de  les  seves  comissions.  Les  entitats  sòcies  son  co-responsables  del  bon

funcionament de les comissions de les que formin part. Els logos de les entitats sòcies apareixeran

a la nostra web i el nostre mapa d'entitats associades.

Les entitats sòcies col·laboren del finançament de l'activitat de la Taula Eix Pere IV a traves de

satisfer les quotes de socis que acordi l'assemblea general. Actualment la quota mínima per les

entitats  sòcies  consolidades és  de 10€ mensuals  (120€ anuals),  podent  aportar  els  socis  una

quantitat superior si tenen aquesta capacitat i ho veuen oportú. 

Les quotes és cobraran de la manera que ho indiqui la comissió d'economia i finançament.

G) MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

En cas de que aparegui un conflicte dins de l'associació entre els seus socis o els seus organismes,

la comissió gestora formarà una comissió de mediació i resolució de conflictes. Totes les persones

sòcies que estiguin convocades per aquesta estan obligades a participar-hi i a vincular-s’hi

H) BAIXES

Les causes de baixa a l’associació són:

1. Per decisió de la persona interessada, la qual ho ha de comunicar per escrit a la comissió

gestora.
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2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries o normatives recollides en el règim intern.

4. Agredir físicament i/o verbal  a qualsevol membre de l'associació prèvia derivació a una

comissió de mediació definida pel reglament de Règim Intern.

4. GESTIÓ DELS ESPAIS FÍSICS

La Taula Eix Pere IV gestiona legalment dos espais: la sala Perequartu a Can Ricart el Casal de barri

Ca l'Isidret; i  dinamitza a traves d'un grup motor de veïns i  veïnes l'espai  del  Passatge Trullàs.

Cadascun d'aquests dos espais tenen la seva manera de funcionar pròpia, però compleixen amb els

objectius i idees a continuació esmentades.

Les persones o grups que utilitzin espais per fer activitats han de fer un retorn social o econòmic a

la Taula Eix Pere IV, tenint en compte que hi ha activitats que tenen valor social per elles mateixes.

Cal prioritzar els usos i activitats:

 Dirigides al veïnat dels barris de l'entorn de l'eix Pere IV, que puguin interessar el màxim de

persones i que ofereixin el màxim benefici social.

 Proposades  per  les  comissions  i  les  persones,  col·lectius  i  entitats  que  siguis  socis

participants del projecte de la Taula Eix Pere IV.

 En tots els espais de la Taula Eix Pere IV es prioritzarà l’ús social abans que l’ús particular.

Cap de les activitats que es facin en els espais gestionats per la Taula Eix Pere IV tindran com a

objectiu el lucre o guany econòmic individual per enriquir de forma continuada en el temps a una

persona o persones. Es podran dur a terme activitats d'empreses i entitats en els nostres espais

sempre que el funcionament d'aquests espais ho permeti i que aquestes activitats siguin sense

anim de lucre.
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A) Temporalitat i agenda

1. La  temporalitat  d'una  activitat  depèn  de  la  disponibilitat  dels  espais,  del  calendari,  dels

recursos materials i del funcionament de la mateixa activitat, i l’aprova la comissió que gestioni

aquell espai o en el seu defecte la Comissió gestora.

2. Les activitats  calendaritzades  en aquests espais  es podran consultar  a través del  web. La

comissió responsable de la gestió de l'espai és responsable de gestionar els horaris i els usos

d'aquest.  Si  ho considera convenient  es coordinarà amb les  comissions  implicades o que es

considerin oportunes.

B) Gestió de les activitats

1. Les persones o col·lectius que proposin una activitat l'han de presentar a la Comissió de , on

se’n valorarà el contingut.

a) Si és una activitat permanent o periòdica hauran d’omplir la fitxa tècnica i, un cop se’n

coneguin les característiques, la comissió que gestiona aquell espai decidirà si es fa i

amb quina periodicitat. A la fitxa han de quedar reflectides la finalitat i el valor social

de l'activitat que es proposa.

b) En el cas d’activitats puntuals s'omplirà una fitxa específica. La comissió que gestioni

aquell espai crearà un sistema per a agilitzar la valoració d'aquesta mena d’activitats

de cara a prendre decisions amb autonomia i agilitat, seguint els criteris aprovats per

l'Assemblea General.

c) En el cas de les activitats temporals, com ara tallers, la comissió que gestioni aquell

espai  establirà  uns  criteris  per  a  la  seva  acceptació  i  elaborarà  una  proposta  de

programació trimestral amb les que consideri adients.

2. En proposar una activitat s'ha de presentar un pressupost o valoració econòmica per a poder-

ne avaluar el cost i les infraestructures necessàries. Si es tracta d'una activitat periòdica es pot

cobrar una quota als participants: una part d’aquesta quota serviria per a cobrir les despeses i
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una altra revertiria  en el  projecte  de la  Taula  eix  Pere  IV.  Depenent  del  tipus  d’activitats  la

persona o col·lectiu que l’organitzi hauria d’aportar les infraestructures necessàries.

C) Retorn de les activitats

1. Les activitats que es facin als espais que gestiona l'Eix Pere IV han de tenir alguna mena de

retorn, que pot ser:

a) Social

b) Econòmic.

c) Social i econòmic.

2. El retorn social pot ser:

a) La contribució de qui organitza l’activitat en actes, jornades i festes organitzades des 

de la Taula Eix Pere IV.

b) El foment de la solidaritat i el compromís vers el barri.

3. La valoració del  retorn social  dependrà del  tipus d’activitat,  donat que és difícil  establir

criteris tancats.

4. El retorn social no és un motiu suficient per acceptar o no una activitat. El llindar està en

que sempre hi ha d’haver una implicació en el projecte. De cap manera s’ha d’acceptar que

algú faci servir un espai sense implicació.

5. El retorn econòmic és la contribució de qui organitza l’activitat al finançament global del

projecte de la Taula Eix Pere IV, mitjançant:

a) L’aportació d’una part dels guanys de l’activitat a la Taula Eix Pere IV.

b) L’aportació d’una part de les quotes en el cas en que s’hagin cobrat per participar una

activitat. Cal  tenir en compte que les quotes han de ser sempre a preus populars,

responent a la voluntat de la Taula Eix Pere IV de fer el màxim d’accessibles totes les

activitats.
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c)  El  pagament  d'un  lloguer  per  a  l'ús  privat  d'espais  per  part  de  persones  sòcies

(famílies,  grups  d’amics,  entitats  d'economia  cooperativa  social  i  solidaria,  etc.)

sempre que no sigui una activitat lucrativa i que no comprometi les activitats pròpies

de la Taula Eix Pere IV. La Comissió de Coordinació proposarà les tarifes per a aquests

lloguers i les aprovarà l’Assemblea General.

d) Aportacions de materials. A aquest efecte, es crearà i es mantindrà actualitzat un llistat

de necessitats.

6. Si una activitat és gratuïta i no hi ha cap altra font de finançament, no es pot exigir cap

retorn econòmic.

7. Una activitat pot no ser rendible econòmicament si  es tracta d’una activitat puntual de

caire social o interna de la Taula Eix Pere IV i quan ho permeti la tresoreria.

8. El retorn econòmic no ha de ser motiu per acceptar o no una activitat dirigida al veïnat.

D) Avaluació

1. En funció de cada activitat s’han de fer avaluacions periòdiques del seu funcionament i del

seu retorn econòmic i social. Això es farà mitjançant informes o memòries redactades pels

encarregats o responsables de l'activitat, que han de servir a la pròpia activitat per establir-

se indicatius.

2. Els resultats de les avaluacions de les activitats han de servir per decidir si es canvia  l'ús

d'un espai o se’n proposa la continuïtat. Aquestes decisions les prendrà  l’Assemblea

General i s’intentarà que no esdevinguin un judici amb possibilitats d'arbitrarietat.

5. REMUNERACIÓ DE TASQUES

1. Hi ha quatre possibles cassos en els quals es podria plantejar la remuneració d'una tasca:

a) Persones o col·lectius que son socis i proposen una activitat o taller temporal.

b) Persones o col·lectius que no son socis i proposen una activitat o taller temporal.
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c) Activitats permanents necessàries o desitjables per al funcionament de la Taula Eix 

Pere IV.

d) Contractació de professionals puntualment.

2. Les persones o col·lectius que formen part de la Taula Eix Pere IV que proposin una activitat

o taller de caire temporal es regiran pels mateixos criteris que les que no en formen part,

però sempre tindran preferència en l'adjudicació d'una activitat, de l'horari o de l'espai.

3. Les persones o col·lectius que proposin una activitat  o taller  de caire temporal  podran

cobrar  per la seva feina,  però s'establirà una limitació en aquesta remuneració.  Aquest

criteri  no  exclou  que  la  persona  que  fa  el  taller  o  activitat  pugui  renunciar  total  o

parcialment a aquesta remuneració. En funció de tot això, els preus dels tallers o activitats

poden variar.

4. L'excedent  de  la  remuneració  limitada  que  s'obtingui  de  les  quotes  que  aportin  els

participants en tallers o activitats, un cop deduïdes les despeses de material, aniran a la

caixa pròpia de cada espai on s'hagi generat, gestionada per la Taula Eix Pere IV (el que es

generi a Ca l'Isidret servirà per millorar aquest espai o el seu node).

5. Si  hi  ha persones que desitgen assistir  a un taller o activitat i  no poden pagar la quota

corresponent, se’ls pot proposar un retorn social com a compensació. Hi haurà una reserva

de places becades, per a les quals tindran preferència els membres de la Taula Eix Pere IV.

Aquestes  places,  ni  les  cobrarà  el  tallerista  ni  la  Taula  Eix  Pere  IV  en  percebrà  la  part

corresponent.

6. Es poden crear, a proposta d’una Comissió, activitats permanents necessàries o desitjables

per al bon funcionament de la Taula Eix Pere IV, de caire remunerat. Aquesta proposta ha

de ser raonada, valorada econòmicament i ha d'establir els mecanismes de revisió sobre la

necessitat d’aquella tasca i la idoneïtat de la persona que la desenvolupa. La proposta ha de

ser aprovada per l'Assemblea mensual i el seu funcionament l'ha de revisar la Comissió de

Coordinació, per mitjà dels informes o memòries que es presentaran periòdicament.
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7. Les persones o col·lectius que formen part de la Taula Eix Pere IV tindran preferència en

l'adjudicació de tasques remunerades. S’hauran d’establir els criteris de selecció i rotació

pel  cas  que  hi  hagi  més  d’una  persona  interessada  en  desenvolupar  una  d’aquestes

tasques.

8. Segons la naturalesa de l'activitat es pot establir una remuneració fixa o bé en funció dels

ingressos que pugui generar.

9. Una Comissió pot contractar de manera puntual els serveis remunerats d'un professional, ja

sigui una persona integrant de la Taula Eix Pere IV o externa, en base al seu pressupost i

quan una activitat o un projecte així ho requereixi. Pot ser el cas d'un tècnic de so, d'un

grup de titelles, d'un grup de música, etc...

10. Les persones que hagin sigut contractades per la comissió gestora, seguint les indicacions i

directrius  de  l'assemblea,  per  desenvolupar  tasques  professionals  per  a  la  gestió  i

desenvolupament de projectes de la Taula Eix Pere IV:

◦ Seran escollides en base a un perfil professional adequat a la tasca a realitzar i aprovat

per l'assemblea.

◦ Seran entrevistades per l'equip que designi la gestora i les comissions involucrades en la

tasca a desenvolupar. 

◦ Compliran els rols i tasques que indiqui la comissió gestora.

◦ Podran  assistir  a  la  comissió  gestora,  on  podran  expressar  les  seves  opinions  i

inquietuds referents a la tasca que realitzen.

◦ Tindran  dret  a  vot  en  l'assemblea  i  la  comissió  gestora  sempre  que  el  nombre  de

persones contractades que hi  assisteixin a  aquestes  siguin inferiors  a  la  meitat  dels

assistents.

6. Activitats polítiques o religioses
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1. Cap  partit  polític,  plataforma  política,  organització  sindical,  organització  religiosa  o

qualsevol mena d'entitat jurídica vinculada orgànicament amb ells no podrà establir la seva

seu als espais de la Taula Eix Pere IV, no podrà sol·licitar un determinat espai per fer-ne ús

de forma permanent ni es podrà manifestar com a integrant de la Taula Eix Pere IV.

2. En  el  cas  que  un  partit  polític,  plataforma  política,  organització  sindical,  organització

religiosa o qualsevol mena d'entitat jurídica vinculada orgànicament amb ells sol·liciti un

espai de la Taula Eix Pere IV per la realització d'una activitat de caràcter esporàdic, dirigirà

la sol·licitud a la Comissió de Coordinació, qui ho portarà a consulta a l'Assemblea mensual.

3. Quan  es  facin  actes  puntuals  d’organitzacions  polítiques,  sindicals  o  religioses  amb

convocatòria pública no es podran exhibir símbols partidistes a l’exterior dels espais de la

Taula Eix Pere IV ni es podrà utilitzar la imatge corporativa, el logotip o la tipografia de la

Taula Eix Pere IV de manera que s'identifiqui la seva imatge amb l’entitat convocant ni amb

el contingut de l’acte, a no ser que la Taula Eix Pere IV s’hi adhereixi de forma explícita per

decisió de l’Assemblea mensual o general.

4. Cap de les organitzacions que participi en un procés electoral no podrà fer actes en període

de campanya o precampanya electoral.

5. A la Taula Eix Pere IV no hi tindrà cabuda cap activitat que enalteixi la xenofòbia, el racisme,

el feixisme o el nazisme, que no respecti els drets humans, la lliure orientació sexual o la

igualtat  de gènere,  la  llibertat  religiosa o que vagi  en contra de la  solidaritat  entre  els

pobles.

6. A la Taula Eix Pere IV no hi pot haver exhibició permanent de simbologia partidista o de

clara connotació ideològica. El respecte a la pluralitat ideològica i el laïcisme seran signes

d’identitat de la Taula Eix Pere IV.

7. MODEL DE FINANÇAMENT I GESTIÓ ECONÒMICA

A) Definicions
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La Taula Eix Pere IV ha de tendir a la seva autosuficiència econòmica, pel que ha d'establir els

criteris  rectors per  la seva gestió i  control  sobre els  ingressos i  les  despeses.  En el  seu si  hi

conviuen  cicles  econòmics  i  tipus  de  projectes  qualitativament  dispars,  i  és  atribució  de  la

comissió de, la comissió d'economia i finançament i l'assemblea vetllar pel correcte funcionament

econòmic del projecte.

B) Despeses

1. Les despeses associades al funcionament ordinari de la Taula Eix Pere IV han de ser en la

mesura del possible assumides pel propi projecte generant els recursos propis necessaris

per a fer-hi front i assegurar l'autofinançament del projecte. 

2. Les comissions han de vetllar per que el el seu funcionament sigui el més auto-finançat

possible. Caldrà que les comissions es responsabilitzin del seu funcionament propi. 

3. En el cas de que una comissió requereixi d'una ajuda o subvenció de l'administració, ho

haurà d'exposar a la comissió d'economia i finançament i la gestora, que son competents

en matèria de gestió econòmica de la Taula Eix Pere IV. Si la comissió de  veu viable accedir

a aquesta ajuda, la comissió exposarà la seva proposta a la Assemblea mensual, on els socis

presents (sempre més d'un 60% de participació) votaran si hi accedim o no.

4. Les despeses derivades de l'equipament i de les infraestructures de cadascun dels espais de

Ca  l'Isidret  hauran  de  ser  proposades  per  la  comissió  encarregada  del  mateix  espai  i

aprovades per l'Assemblea, així com les iniciatives per aconseguir recursos, siguin propis o

externs (administracions, donacions, col·laboracions, ...)

5. L'Assemblea General podrà promoure la realització d'activitats econòmicament deficitàries,

sempre que no posin en risc la viabilitat o la independència del projecte.

C) Ingressos

La Taula Eix Pere IV ha de tendir a equilibrar els seus ingressos amb les seves despeses, garantint

així  l'autogestió  i  l'autosuficiència  econòmica.  Tots  els  beneficis  generats  al  llarg  de  l'any
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s'acumularan en forma de reserves per aplicacions en exercicis posteriors que decidirà l'Assemblea

General o les mensuals.

Cal combinar totes les formes de finançament possibles, però han d'estar organitzades i fer-ne un

seguiment exhaustiu. Partint del principi d'independència, s'estableix com a criteri prioritzar la

generació de recursos propis per davant de la obtenció de recursos externs, que amb el pas del

temps poden generar dependència o altres efectes no desitjats.

La Taula Eix Pere IV compta amb un seguit de possibilitats per generar recursos propis:

a) Ingressos  provinents  de  les  activitats  que  s'hi  duen  a  terme,  siguin  aquestes

organitzades pel propi projecte o bé en base a propostes externes. Totes les comissions

i  espais  que  composen  la  Taula  Eix  Pere  IV  tenen  el  compromís  de  cercar  la  seva

sostenibilitat econòmica, així com la de la totalitat del projecte.

b) Organització  periòdica  d'esdeveniments,  que  representin  entrades  puntuals

d'ingressos. Poden ser activitats de gran format o campanyes específiques de recollida

d'aportacions  per  un  projecte  en  concret,  que  s’assumiran  de  forma  col·lectiva.

L'Assemblea mensual decidirà sobre aquestes campanyes o activitats a proposta de les

comissions o la Comissió de Coordinació.

c) Aportacions voluntàries, retornables o no, de les persones vinculades al projecte o de

simpatitzants d'arreu. Per aquelles retornables, s'establiran de forma clara terminis i

condicions  de retorn.  Es  prioritzarà el  tracte  amb persones i  entitats  vinculades  o

properes  al  projecte,  eixamplant  la  implicació  de  la  seva  base  social.  En  cap  cas

s'establiran relacions financeres amb entitats de crèdit que no formin part del sistema

de finances socials i solidàries. Per aquelles no retornables, o quotes de soci, seran

abonades per aquests de manera anual.

d) Mecenatge o patrocinis, referits a aportacions dineràries o en espècies que persones o

entitats puguin ser associades a algun projecte en particular que es dinamitzi des de la

Taula Eix Pere IV. Aquestes persones o entitats hauran d'actuar conforme als valors de

la Taula Eix Pere IV.
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e) L'assemblea General valorarà en cada cas la possibilitat de concórrer a subvencions o

ajuts  per part  de l'administració o altres organismes.  Com a principis  de valoració

s'estableixen:

• La no existència de contrapartides que siguin contràries als valors del projecte 

general.

• Que no posin en perill la viabilitat econòmica del projecte.

f) Els concursos públics, convenis o dotacions periòdiques que estiguin vinculades a la

infraestructura, el  manteniment de la sala Perquartu o a Ca l'Isidret hauran de ser

valorades per una Assemblea mensual abans de poder ser acceptades. 

La Comissió d'Economia i Finançament

1. La Comissió d'Economia i Finançament ha d'assumir les tasques d'elaboració i seguiment dels

pressupostos, comptabilitat, control d'ingressos i despeses, custòdia dels fons i recerca de fonts de

finançament. Es tracta d'un òrgan administratiu, sense poder de decisió, format com a mínim per

dues persones amb caràcter rotatiu.

2. Tindrà presència obligada a la Comissió gestora, on amb la resta de comissions farà el seguiment

de  l'acompliment  dels  pressupostos.  Aquesta  comissió  presentarà  periòdica-ment  l'estat  de

comptes (mínim un cop a l'any).

3. Els pressupostos i estats de comptes han de ser clars, públics i periòdics.
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