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1. INTRODUCCIÓ 
 
La reclamació de transparència s’ha estès en els últims anys. La successió de casos de 
corrupció, sobretot en l’àmbit polític, ha generat un clima social favorable cap a la 
transparència. 
 
Tothom considera que la transparència és un element imprescindible perquè les 
institucions tornin a generar confiança. Com a conseqüència, es potencien pràctiques 
d’autorregulació, es desenvolupen mesures de control extern i s’han aprovat textos 
normatius. Primer, una Llei de Transparència d’àmbit estatal i, després, una altra a 
Catalunya. Aquestes lleis fixen les obligacions que tenen les administracions públiques i 
altres entitats, públiques i privades. Però el més important és que ajuden a definir termes 
com transparència o dret a la informació. També generen una actitud favorable vers els 
valors i els resultats positius que comporta fer una comunicació transparent. A la vegada, 
el compliment d’aquestes lleis per part de les institucions promou la mateixa actitud en el 
conjunt de la societat i, especialment, entre les entitats sense ànim de lucre que per la 
seva naturalesa jurídica i per coherència amb la seva missió i els seus valors, estan 
compromeses  amb els col·lectius als quals s’adreça la seva activitat o dels que reben 
capitals econòmics o humans. Per tant, la transparència és un valor que no podem 
defugir. 
 
La Llei de la Transparència està pensada per l’Administració Pública i no per a les 
Entitats del Tercer Sector, però també afecta a les organitzacions, associacions i 
fundacions els ingresos de les quals provenen de manera significativa de les subvencions 
o ajuts públics. Així les Entitats Sense Ànim de Lucre (ESAL) obligades per aquesta 
Llei són: 
 
o Les Fundacions del sector públic. 
o Les Persones jurídiques que reben fons públics per dur a terme llurs activitats. 
o Les Entitats privades que rebin ajuts de més de 100.000 € anuals. 
o Les Entitats privades que rebin ajuts de més de 5.000 € anuals i que almenys el 40% 

dels seus ingressos anuals procedeixi d’ajuts públics. 
o Les Entitats adjudicatàries de contractes del sector públic. 
 
Conex no es troba en cap dels supòsits anteriors però vol seguir les pautes que 
marca la Llei de Transparència per donar la imatge de que volem fer les coses bé. 
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2. LA TRANSPARÈNCIA 
 
 
2.1 Què és la transparència?  
 
La transparència és un principi que apliquem, fonamentalment, a la informació que 
serveix per a explicar com es governa i gestiona una entitat. S’ha d’informar de manera 
adequada sobre els següents aspectes de les ESAL: quina és la missió, quins són els 
òrgans de govern, quines persones ocupen els càrrecs d’aquests òrgans, com s’està 
gestionant i de quines maneres es facilita la participació d’altres persones en la gestió. 
 
a) La informació sobre aquestes qüestions s’ha de publicar sense que ningú la demani. 

Per això, la transparència es defineix com una acció proactiva. 
b) A més, la informació ha d’estar convenientment actualitzada. 
c) La informació també ha d’estar sempre disponible. 
d) Ha de ser comprensible, es a dir, que qualsevol persona la pugui entendre. 
 
La pàgina web és l’eina de comunicació adequada als principis de transparència. 
 
 
2.2 Per què les entitats sense ànim de lucre han d’informar de forma 
transparent i amb qualitat? 
 
La comunicació de les ESAL ha de ser transparent per coherència amb les finalitats que 
es proposen a cadascuna d’elles i amb els valors del sector en general. També, perquè 
l’origen dels recursos amb què compten per assolir els seus objectius comporta l’obligació 
de rendir comptes de les seves actuacions al conjunt de la societat i als agents 
col·laboradors i participants que els hi donen suport. 
 
Les ESAL han de tenir una actitud favorable vers la transparència per aprofitar tots els 
elements positius que comporta. Les obligacions legals no han de ser contemplades com 
a dificultats, han de ser un estímul que contribueixi a orientar les bones pràctiques. 
 
 
2.3 Què aporta la transparència a les ESAL? 
 
La transparència millora la confiança en l’organització de tots els agents 
interessats, tant els interns com els externs. 
 
La llei estableix els deures i obligacions dels anteriors subjectes obligats, en els 
aspectes següents: 
 
 Per promoure la transparència d’actuacions. 
 Per garantir l’accés a la informació pública. 
 Per establir mesures de bon govern. 
 Per aconseguir un govern obert. 
 
En concret en matèria de transparència, els subjectes obligats han de dur a terme 
les actuacions següents: 
 
 Difondre la informació pública d’una manera veraç i objectiva. 
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 Garantir que aquesta informació pública es difongui d’una manera constant i 
actualitzada. 

 Organitzar la informació pública garantint un accés fàcil i comprensible, així 
com una consulta àgil i ràpida. 

 Organitzar temàticament la informació, perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. És a 
dir organitzar-la per àrees de treball. 

 Facilitar la consulta de la informació amb mitjans informàtics. 
 Respectar el principi de publicitat universal (accessible a tothom). 
 Aquestes obligacions de transparència són mínimes i generals, per tant s’haurà 

d’estar atent a allò que estableixi la normativa per a cada cas. 
 En tot cas, el deure de transparència es regula com un deure preferent, però 

s’haurà d’exercir respectant els límits que les diferents normes puguin establir pel cas 
concret, com ara la relativa a la protecció de dades de caràcter personal. 

 En el cas de les entitats del tercer sector, per tal de valorar a què ens obliga la 
normativa en matèria de transparència, d’una banda hem de diferenciar els 
conceptes de publicitat activa i passiva. 
o Publicitat activa: la Llei descriu el concepte de publicitat activa com el deure dels 

subjectes obligats de fer públics d’ofici els continguts d’informació pública que 
determina la normativa. És a dir, l’obligació dels subjectes de complir amb el 
deure d’informació pública. 

o Publicitat passiva: la publicitat passiva afecta les entitats prestadores de serveis 
públics. En aquest cas, el deure de publicitat activa el té l’Administració per a la 
qual es presta el servei i l’entitat l’haurà de complir en el cas que la pròpia 
administració ho requereixi. 
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3. GUIA D’AUTOAVALUACIÓ 
 
3.1 Organització de la informació a les pàgines web de les ESAL 
 
El procediment d’autoavaluació serveix perquè les persones responsables de cada entitat 
puguin diagnosticar el grau de compliment amb els principis i criteris de transparència i 
identificar les millores que haurien d’incorporar. La informació transparent és aquella que 
permet saber com es governa i gestiona una organització. A més d’aquesta informació 
imprescindible, cada entitat decideix quina altra informació publica i quines utilitats ha de 
tenir la seva pàgina web. 
 
Per tal que les informacions de govern i gestió estiguin clarament destacades i ben 
organitzades, les pàgines web han de tenir una estructura correcta, que contribueixi a 
diferenciar aquestes informacions essencials de la resta. 
 
Les informacions que expliquen les finalitats de l’entitat i els òrgans i persones que la 
governen es poden ubicar en un apartat del menú principal que se sol identificar amb 
noms com «qui som», «l’entitat» o expressions equivalents. Les informacions sobre la 
gestió poden estar ubicades en un altre apartat del menú principal que moltes vegades es 
diu «què fem», «l’organització», «projectes» o altres fórmules semblants. Cada un 
d’aquests dos grans apartats ha de tenir els subapartats que millor organitzin la 
informació que cal publicar en cada cas. 
 
 Es pot fer un apartat de «transparència» i fer les divisions esmentades partint d’aquesta 
branca general que hauria d’estar ben destacada. No considerem, però, que sigui l’opció 
més encertada, ja que la falta d’una arrelada cultura de la transparència fa que 
s’identifiqui aquest apartat amb informacions econòmiques o amb bases de documents. 
 
Les informacions sobre participació han d’estar clarament identificades, dins un apartat 
de títol descriptiu com «participació» o que cridi l’atenció dels usuaris interessats a 
col·laborar amb l’entitat. Cal preveure que els apartats dedicats a la informació sobre la 
gestió, i especialment els econòmics, han de recollir informació històrica. Com a mínim, 
s’ha de publicar la informació dels darrers 3 anys, 
 
 
3.2 Termes d’ús de la guia d’autoavaluació  
 
Per tal que cada entitat pugui autoavaluar la transparència i la qualitat de la seva 
informació cal, en primer lloc, aclarir els termes que fem servir en aquesta guia. 
 
Què és l’indicador?  
 
És una pregunta que permet identificar el compliment amb una bona pràctica de 
comunicació. Les preguntes fan referència a la informació que es pot trobar o no en la 
pàgina web que s’està analitzant. La resposta només pot ser «sí» o «no». La resposta és 
afirmativa quan es compleix totalment amb els criteris de l’indicador, és a dir amb una 
exigència de transparència. Si la resposta és negativa, vol dir que s’ha de solucionar la 
manca d’informació o que s’ha de millorar perquè no es compleixen 
tots els criteris d’aplicació. 
 
Què és el criteri d’aplicació?   
 
És l’explicació de la informació a què fa referencia l’indicador i de les característiques que 
ha de tenir. La seva funció és saber si es compleix plenament l’indicador. Cada criteri 
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detalla la informació a què fa referència l’indicador i pot afegir algunes indicacions sobre 
la documentació o explicacions que han de constar o, també, sobre quina és la ubicació 
més apropiada de la informació al web. 
 
 
3.3 Estructura dels indicadors  
 
Els indicadors s’han organitzat en 5 blocs temàtics:  
 
Bloc 1. L’entitat. 
Aquest grup d’indicadors avalua si s’informa de manera adequada sobre la tipologia i 
característiques bàsiques de l’entitat. 
 
Bloc 2. Òrgans i persones que gestionen i/o formen l’entitat. 
Aquest segon grup avalua si s’informa sobre els òrgans de govern de l’entitat i les seves 
funcions, les persones que ocupen aquests càrrecs i la resta de persones i col·lectius que 
treballen o participen a la entitat. 
 
Bloc 3. Com es gestiona l’entitat. 
En el tercer bloc s’avalua si es dóna informació que permet saber com es governa i 
gestiona l’entitat, de quins recursos disposa i quines actuacions es fan relacionades amb 
les finalitats de l’entitat. 
 
Bloc 4. Com s’informa sobre l’entitat. 
Aquest bloc estudia si les notícies que es publiquen contribueixen a explicar com es 
gestiona l’entitat. 
 
Bloc 5. Procediments de participació. 
L’últim bloc revisa si s’ofereixen eines i procediments que permeten als diferents 
col·lectius i persones participar en la gestió de l’entitat. 
 
 
3.4 Com fer l’autoavaluació  
 
Les taules recullen els indicadors i els criteris dividits per blocs: 
 
o A la columna de l’esquerra es formula l’indicador i s’expliquen els criteris d’aplicació 

d’aquest indicador. 
o A la columna de la dreta es pot respondre si es compleix o no l’indicador. 
 
S’han establert 5 esglaons o nivells de transparència de la informació, des de la més 
bàsica i que presenta menys dificultats, fins a d’altres que plantegen major dificultat. 
Els esglaons permeten fer l’autoavaluació començant pels aspectes que presenten 
menys dificultats a les entitats. A cada esglaó hi ha indicadors de diferents blocs. 
 
Per passar d’un esglaó al següent s’han de complir tots els indicadors de l’anterior 
amb tots els criteris que els defineixen. Si no es compleix amb tots els indicadors, 
s’han de solucionar les mancances detectades abans de passar al següent esglaó. Les 
mancances en un indicador no es resolen amb les informacions d’altres 
indicadors. Cada informació és important i no substitueix a cap altra. 
 
No totes les entitats han de superar tots els esglaons. Cada una ha de fixar-se 
els seus objectius depenent de les seves possibilitats. 
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4.- AVALUACIÓ PER BLOCS 
 
 
BLOC 1.- L’ENTITAT 
 
Aquest grup d’indicadors avalua si s’informa de manera adequada sobre la tipologia i 
característiques bàsiques de l’entitat. 
 
 
PRIMER ESGLAÓ 
 
1.1 Es publiquen el nom i els signes distintius gràfics de l’entitat? 
Nom complet de l’entitat, sigles (si es fan servir) o altres distintius gràfics com logotips o escuts de 
clubs esportius (quan es tinguin). Han de trobar-se, com a mínim, a la pàgina d’inici. 
 
 
CONEX:  Associació Fons de Coneixement i Experiència 
 

NIF. G08934598 
 

 
 
 
EMPREX: Escola de Mestratge, Perfeccionament i Reciclatge 
 
L’”Oficina Española de Patentes y Marcas” té registrada la marca Emprex sota el número 
1.952.901, i ha estat renovada fins el 9 de març de 2025. 
 
 
CANGUR AMIC 
 
 
 
 
1.2 S’informa sobre la forma jurídica de l’entitat? 
Ha de constar si es tracta d’una associació, federació, fundació o altra forma jurídica que 
correspongui i a quina institució es troba registrada. Les entitats declarades d’utilitat pública ho han 
de fer constar i publicar la resolució de declaració o l’enllaç a la pàgina oficial on estigui publicada 
la declaració en accés obert. 
 
Amb el nom d’ASSOCIACIÓ FONS DE CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIA, en anagrama 
"CONEX", està declarada com a Entitat d'utilitat pública pel Ministeri de l’Interior 
mitjançant Resolució de data 6 de març de 1997, amb el número de registre 55.619, que 
es regeix d'acord amb  
 
 la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques, 
 la Llei Orgànica 1/2002 reguladora del Dret d'Associació  
 els Estatuts de Conex 
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1.3 Es publica informació sobre la missió, la visió i els valors de l’entitat? 
Definició de la missió, visió i valors de l’entitat. S’ha d’incloure quin és l’àmbit territorial d’actuació. 
 
LA NOSTRA MISSIÓ 
 
La nostra missió és promoure l'envelliment actiu i una actitud positiva per poder encarar 
exitosament la nova etapa que s'inicia a l'arribar al final de la vida laboral. 
 
CONEX és una associació sense ànim de lucre formada exclusivament per persones 
voluntàries que treballen per oferir a la gent gran un lloc on poder aprendre i compartir 
coneixements i experiències. Tots tenim alguna cosa per ensenyar i molt per aprendre. 
 
CONEX va néixer l'any 1984 amb l'objectiu de promoure l'envelliment actiu de les 
persones quan acaben la seva trajectòria laboral, motivant-les perquè segueixin tenint 
una vida dinàmica i plena. La jubilació és l'oportunitat que tothom espera per poder fer 
allò que no ha pogut fer per manca de temps.  
 
Tothom té alguna cosa per ensenyar i molt per aprendre. A CONEX no volem que el 
capital de coneixements i experiències que reuneix aquest col·lectiu es perdi sinó que 
s'inverteixi en les pròpies activitats de l'associació.  
 
Com ho fem? 
 
1) Tenim una gran xarxa de persones col·laboradores que ajuden en la gestió i la 
docència de les activitats que es realitzen. Els nostres col·laboradors i col·laboradores, 
tothom voluntari, són persones que de forma altruista dediquen part del seu temps a oferir 
allò que saben.  
 
2) Oferim un gran ventall d'activitats dirigides a la gent gran perquè no perdin mai la 
il·lusió d'aprendre.  
 
El resultat és que les persones que formen part de CONEX adquireixen una actitud 
positiva per encarar la nova etapa que s'inicia a l'arribar a la jubilació.  
 
LA NOSTRA VISIÓ 
 
CONEX vol ser un referent en la realització d'activitats, formació i en l'acompanyament de 
la gent gran de Catalunya. 
 
 Activitats, cursos i tallers per +50 anys 

 
Volem ser una de les entitats de referència a la ciutat de Barcelona en formació i 
activitats dirigides a la gent gran.  

 
 Emprex 

 
Volem ser una de les organitzacions de referència per a les persones en situació 
d'atur per donar-los la formació, l'assessorament i el suport necessaris perquè puguin 
reinserir-se en el món laboral el més aviat possible. 

 
 
 Cangur amic 

 
Volem ser reconeguts per la nostra acció social basada en la tasca professional i el 
treball en equip dels nostres visitadors i visitadores. 
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ELS NOSTRES VALORS 
 
Alguns dels valors que més considerem en la nostra tasca són:  
 
L’experiència: pràctica sobre algunes coses que les persones han adquirit al llarg de la 
vida i que ara posen al servei dels altres. 
 
El respecte: com a deferència cap a les persones grans i també cap els joves, com els 
del Programa Emprex, perquè són el futur. 
 
La solidaritat: relació de fraternitat i sosteniment mutu; podem i volem ajudar als que ara 
ho necessiten, com el que fan els voluntaris de Cangur Amic 
 
La il·lusió: volem comunicar entusiasme i donar estímuls a totes les persones que han 
arribat a aquesta etapa de la vida per ajudar-les a treure’n el màxim profit possible. 
 
L’esforç: creiem en l’esforç personal que ajuda a tirar endavant els projectes i a mostrar-
nos de què som capaços. 
 
La cultura: com a conreu dels coneixements que han assolit les persones mitjançant 
l’estudi, l’experiència, etc.  
 
L'altruïsme: com a conducta que cerca l’interès de les altres persones. 
 
El voluntariat: Ningú ens obliga. Nosaltres decidim les activitats que volem dur a terme 
per millorar la qualitat de vida de la gent gran. 
 
El compartir: Rebre, donar o posseir amb comú. 
 
 
El nostre àmbit territorial d’actuació és la ciutat de Barcelona. 
 
 
1.4 Es publica informació sobre quines són les persones o els col·lectius que 
poden ser membres, beneficiaris o usuaris? 
Informació sobre quines persones o col·lectius poden ser socis o poden estar vinculats a l’entitat i 
quines persones o col·lectius es beneficien de les actuacions que desenvolupa l’entitat. També cal 
definir els usuaris, si l’entitat ofereix serveis a les persones. 
 
A CONEX coexisteixen, doncs, tres tipus de col·lectius: 
 

 Socis: 
Els socis són col.laboradors que porten més d’un any treballant a Conex, han assumit 
l'ideari de l'associació i volen contribuir, si cal, al seu manteniment econòmic. Els socis, 
com succeeix en tota associació, són els únics que poden decidir sobre la marxa global 
de CONEX i sobre aquells aspectes de la gestió que recullen els Estatuts.  
 
 

 Col·laboradors: 
Són totes aquelles persones que col·laboren de forma activa, gratuïta i continuada, en la 
consecució de les finalitats socials de l'entitat, tant en llocs de gestió i organització de 
CONEX com impartint els ensenyaments de les activitats pels que estan capacitats, així 
com els visitadors de l’àrea de Cangur Amic. 
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 Usuaris:         
En el cas de CONEX, són les persones més grans de 50 anys les que es poden 
matricular al ventall  d’activitats sense participar activament en l'acció social de l'entitat, i 
que es limiten simplement a utilizar i a gaudir dels serveis i activitats que s'ofereixen.  
 
A EMPREX els usuaris són les persones aturades que volen millorar els seus 
coneixements i preparació en alguna de les matèries que s’imparteixen. 
 
En el cas de CANGUR AMIC els usuaris són aquelles persones que demanen que 
periòdicament un visitador les vagi a veure i les ajudi en les seves necessitats més 
peremptòries que soles no poden desenvolupar. 
 
 
1.5 Es publica informació sobre la creació i història de l’entitat? 
Explicació de l’origen de l’entitat i de les fites i/o canvis més significatius, amb dades sobre 
l’evolució del nombre de socis, voluntaris, activitats i/o projectes més importants que s’han 
realitzat, persones fundadores, canvis a la direcció, etc. 
 
CONEX va néixer l'any 1984 amb l'objectiu de promoure l'envelliment actiu de les 
persones quan acaben la seva trajectòria laboral, motivant-les perquè segueixin tenint 
una vida dinàmica i plena. La jubilació és l'oportunitat que tothom espera per poder fer 
allò que no ha pogut fer per manca de temps.  
 
Tothom té alguna cosa per ensenyar i molt per aprendre, i a CONEX no volem que el 
capital de coneixements i experiències que reuneix aquest col·lectiu es perdi, sinó que 
s'inverteixi en les pròpies activitats de l'Associació.  
 
Pel curs 2015-2016 s’hi ofereixen una bona relació de Cursos i Tallers adreçats a la 
Gent Gran, que es duen a terme en 3 locals propis i en els 14 centres distribuits per 
tota Barcelona on s'imparteixen 137 cursos i tallers, als quals hi assisteixen més de 
1.340 usuaris. En els cursos i tallers, que tenen una durada d'octubre de 2015 a juny de 
2016, es desenvolupen les següents activitats:  
 

# idiomes      # manualitats  # belles arts 
# informàtica      # humanitats  # educació física 
# altres (ball, escacs, cuina, creixement personal, etc) 

 
Pel curs 2015-16 el preu de la matrícula és de 25 € l'any i cada activitat desenvolupada té 
un cost de 18 € en concepte de despeses de material. 
 
El programa EMPREX (Escola de Mestratge, Perfeccionament i Reciclatge) va ser creat 
per Conex l'any 1995 i presentat a un concurs de projectes innovadors amb motiu de 
l'Any Internacional de la Gent Gran i de la Solidaritat entre les Generacions, patrocinat per 
la Unió Europea. Vàrem tenir l'honor que fos un dels dos projectes espanyols premiats i 
això va comportar que la Generalitat de Catalunya ens cedís un local de 895 m2, situat a 
la Travessera de les Corts per desenvolupar-lo. 
 
El programa consisteix en preparar i impartir una sèrie de cursos i altres activitats de 
formació i capacitació adreçades a persones que estan en situació d'atur per a millorar la 
seva preparació professional de cara a trobar feina. Aquest programa, creat inicialment 
per a un any de vigència, ha continuat evolucionant fins l'actualitat. 
 
Aquests cursos han ajudat a més de 3.000 persones a trobar feina i sempre han estat 
impartits per professors experimentats, tant per persones jubilades com per persones 
més joves que han volgut col·laborar de forma desinteressada en aquesta tasca social. 
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A l’any 2015 es van fer un total de 24 cursos amb l’assistència de 173 alumnes. 
 
Fins fa poc els cursos eren totalment gratuïts, però en els darrers anys la manca de 
suport econòmic, tant per part dels organismes oficials com de les empreses privades i 
dels particulars, ens han obligat a haver de percebre una quota dels alumnes de 25 € per 
curs, per les despeses de material que s’originen en la realització dels cursos.  
 
Actualment, els nostres cursos tenen una durada quadrimestral (d'octubre a febrer i de 
febrer a juny) i la durada lectiva de quasi tots ells és de 50 hores. La formació s'imparteix 
al centre de CONEX de Travessera de les Corts, 39-43, de Barcelona. 
 
 
CANGUR AMIC és un servei d'acompanyament adreçat a persones que viuen soles 
oferint-los companyía, visitant-los quan están malalts i acompanyant-los en aquelles 
coses en què no es poden valdre per si sols. Aquest servei, totalment gratuït, és realitzat 
pels nostres visitadors i visitadores, que disposen d'una sensibilitat especial cap a aquest 
col·lectiu, de forma professional i propera. A octubre de 2015 disposem de 32 persones 
que dediquen part del seu temps lliure a aquesta important tasca social. Amb tot, les 
necessitats no deixen de créixer i per això calen cada vegada més persones que vulguin 
col·laborar amb Cangur Amic. L'any 2015 es van fer 1.119 visites domiciliàries i 711 
visites a residències de gent gran.  
 
 
1.6 S’informa sobre les seus de l’entitat i l’atenció al públic? 
Publicació de les dades necessàries per contactar amb l’entitat: adreça, telèfon i correu electrònic 
d’informació general, així com els horaris d’atenció al públic. És recomanable que aquesta 
informació es trobi al peu de la pàgina d’inici o en un lloc molt visible. A més, es pot fer un apartat 
de contacte que inclogui aquestes informacions amb altres eines com mapes de localització o 
informacions complementàries (per exemple, com arribar-hi en transport públic). Les entitats que 
tenen més d’una seu han d’oferir informació de totes. 
 
CONEX compta amb tres locals, llogats o cedits, que és on es desenvolupen els seus 
serveis d’administració i gestió. En aquests 3 locals i en altres 14 propietat de tercers, és 
on es desenvolupen les seves activitats i tallers adreçats als majors de 50 anys. 
 
Les seus pròpies són: 
 
Seu Central 
Gestiona totes les activitats i tallers per a persones de més de 50 anys. 
Es troba a Gran Vía de les Corts Catalanes, 562, baixos. Barcelona 08011 
Telèfon, 93.451.80.80  
Atenció al públic: de dilluns a dijous, de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 19:00 hores, i els 
divendres, de 10:00 a 13:00 hores. 
Metro L1 Urgell i Universitat; L2 Universitat 
Bus H12, 14, 20, 37, 54, 55, 59, 64, 66, 68, 120, A1, A2, L94, L95 
 
Oficines de Travessera 
Gestiona tots els cursos per a persones que són a l’atur, i per a les relacions de Cangur 
Amic 
Es troba a Travessera de Les Corts, 39-43, 2ª planta (entrada pel carrer Aurora Bertrana). 
Barcelona 08028 
Telèfon, 93.333.77.59 
Correu electrònic, conex-central@conex.cat 
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Atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 a 13:30 i de 16:30 a 19:00 hores 
Metro L5 Collblanc; bus H8, D20, 50, 54, 57, 75, 157  
 
Local de Tasso 
S’imparteixen activitats i tallers per a persones de més de 50 anys. 
Es troba a Passatge Tasso, 11, baixos, Barcelona 08009 
Telèfon, 93.532.57.75 
Atenció al públic: de dilluns a dijous, de 9:30 a 13:30 hores 
Metro L2 Tetuán; bus 6, 19, 50, 51, 54, 55, 56 
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Altres locals (dades a març de 2016) 
 
Amb els que hi ha una acord d’ús per impartir activitats i tallers per a persones de més de 
50 anys. 
 
 

 A. C. ESQUERRA 
EIXAMPLE 
Calabria, 262 
08029 - Barcelona 
BUS: 68,54,66 
METRO: L5 Entença 
Telèfon: 93.453.28.79 
 

 AA VV LA FRANÇA 
Mare de Déu del Remei, 21 
08004 - Barcelona 
BUS: 20, 57, 64, 157 
METRO: L3 Poble Sec 
Telèfon: 93.325.08.93 
 

 AAVV FONT LA GUATLLA 
Rabí Rubén, 22-24 
08004 - Barcelona 
BUS: 9, 38, 65, 91 
METRO: L1, L3 Espanya 
Telèfon: 93.424.85.06 
 

 CASA ELIZALDE 
València, 302 
08009 - Barcelona 
BUS: 43, 44 
METRO: L3, L4 Psg Gràcia 
Telèfon: 93.488.05.90 
 

 CASAL BAC DE RODA 
Bac de Roda, 190 
08020 - Barcelona 
BUS: 33, 43, 44, 19, 71, 
METRO: L2 Bac de Roda 
Telèfon: 93.308.12.08 
 
 

 CENTRE CÍVIC LA 
SEDETA 
Sicília, 321 
08025 - Barcelona 
BUS: 15, 20, 45, 47 
METRO: L4 Joanic 
Telèfon: 93.459.12.28 
 

 CIU 
Consell de Cent, 113-115 
08015 - Barcelona 
BUS: 7, 50, 56 
METRO: L1, L2 Universitat 
Telèfon: 93.323.31.26 
 

 CC. LA VIOLETA 
Maspons, 6  
08012 - Barcelona 
BUS: 22, 28, 39, 114, V17 
METRO: L3 Fontana 
Telèfon: 93.706.08.81 
 

 CX ESPAI LA VERNEDA 
Treball, 213 
08020 - Barcelona 
BUS: 33, 43, 44, B24 
METRO: L2 Sant Martí 
Telèfon: 93.305.17.03 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA CAIXA-1 STA. 
MADRONA 
Av. Paral·lel, 95 
08015 - Barcelona 
BUS: 36, 57, 20 
METRO: L2 Paral·lel 
Telèfon: 93.329.36.49 
 

 LUDOTECA 
Ample, 27 
08002 - Barcelona 
BUS: 17, 40, 45, 57, 59 
METRO: L3 Drassanes 
Telèfon: 93.310.50.40 
 

 PARR. Na Sa DEL ROSER 
Lepant, 186 
08013 - Barcelona 
BUS: 6, 7, 56 
METRO: L1 Marina, L2 
Monumental 
Telèfon: 93.323.46.57 
 

 PARR. SAN JOAN BOSCO 
Plaça Ferran Reyes, 2 
08027 - Barcelona 
BUS: 62, 71 
METRO: L1 Navas, L5 
Sagrera 
Telèfon: 93.408.29.10 
 

 PARR. SANTA EULÀLIA 
Pg. Fabra i Puig, 260 
08016 - Barcelona 
METRO: L5 Maragall 
Telèfon: 93.352.56.51
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SEGÓN ESGLAÓ 
 
1.7 Es publiquen els estatuts? 
Estatuts vigents complets i amb les modificacions que s’hagin introduït. 
 
Els Estatuts de Conex están publicats a la página web de Conex: www.conex.cat. 
 
 
1.8 Es publica informació sobre els aspectes més destacats dels estatuts? 
Extracte dels estatuts amb les informacions més rellevants. 
 
• Art. 5". Objecte i finalitats.  
 
L’ASSOCIACIÓ FONS DE CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIA" ("CONEX"), que mai 
perseguirà finalitats lucratives, té per objecte la formació d'un banc de dades 
d'experiències professionals, laborals i coneixements relatius a activitats relacionades 
amb el temps lliure per oferir-les a persones grans, amb la finalitat de mantenir-les en 
actiu i donar-los la possibilitat d'ampliar els seus coneixements. 
 
• Art. 11". Enumeració dels òrgans de Govern 
 
L'Associació estarà representada a través dels següents òrgans:  
 
 Assemblea General, que constitueix l'òrgan sobirà de l'Associació. 
 Junta Directiva, que constitueix l'òrgan de govern de l'Associació. 
 
Així mateix, i per a major eficàcia, l'Assemblea i la Junta, d'acord amb les seves 
atribucions, podran crear altres òrgans, temporals o permanents, amb funcions delegades 
de caràcter deliberant, consultiu o executiu. 
 
• Art 17°. Dret de vot i acords.  
 
Cada associat té un vot en l'Assemblea General. Els acords s'adoptaran per majoria 
simple d'assistents, llevat dels casos en que els actuals Estatuts exigeixin una majoria 
qualificada. La votació per a l'adopció d'acords haurà de ser secreta si ho sol·liciten, al 
menys, el 10% dels associats presents o representats en la reunió. 
 
En l'acta de l'assemblea, redactada pel Secretari i signada per aquest i el President, hi 
figurarà l'extracte de les deliberacions, els acords adoptats, el resultat numèric de les 
votacions i la llista de les persones assistents. Al principi de cada reunió de l'Assemblea 
General, es llegirà l'acta de la sessió anterior per a la seva aprovació i, en el seu cas, 
rectificació. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació haurà 
d'estar a disposició dels associats al domicili social. 
 
• Art 28°. Seccions i comissions de treball de l'Associació.  
 
L'Associació podrà constituir totes les seccions i comissions de treball que consideri 
necessàries per al bon funcionament de la mateixa, sota la direcció i coordinació de la 
Junta Directiva. Aquests grups estaran en tot moment subjectes a la normativa de règim 
interior, que establirà la seva composició, objecte i règim de funcionament 
 
• Art. 29°. Patrimoni Social.  
 
L'Associació no té patrimoni fundacional. 
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• Art 30°. Recursos.  
 
Els recursos econòmics s'aconseguiran mitjançant: 
  
 Aportacions dels associats, mitjançant quotes o derrames, fixades per l'Assemblea 

General a proposta de la Junta Directiva. L'Assemblea General pot establir quotes 
d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonarian per mesos, trimestres, 
semestres o anualment, segons allò disposat per la Junta Directiva- i quotes 
extraordinàries. 

 Les subvencions, donacions, herències o llegats que es facin a favor de l'Associació. 
 Qualsevol altre mitjà de finançament que legalment s'obtingui. 
 Rendes generades pel propi patrimoni i altres ingressos que es puguin obtenir. 
 
• Art. 34°. Procediment de Modificació.  
 
Els Estatuts únicament poden ésser modificats, i mai variant l'objecte i finalitats de 
l'Associació, en virtut d'acord de l'Assemblea General Extraordinària, a proposta de la 
Junta Directiva o a petició formada per al menys el 10% dels associats mitjançant escrit 
adreçat a l'Associació, degudament raonat. L'acord de l'Assemblea General 
Extraordinària, a proposta de la Junta Directiva, haurà de ser adoptat, en qualsevol cas, 
per majoria de dos terços dels assistents. 
 
 
1.9 S’informa sobre quines són les línies de treball? 
Informació sobre quines són les línies principals de treball, tals com: formació, investigació, 
assessorament, etc. 
 
Tres són les línies més importants de treball: 
 
a) Programar, organitzar i desenvolupar cursos, activitats i tallers adreçats a 

persones de més de 50 anys que vulguin aprendre o millorar els seus coneixements 
sobre diverses matèries, com poden ser: idiomes, informàtica bàsica, manualitats, 
dibuix i pintura, humanitats, formaciò física, etc. Això és responsabilitat de l’àrea 
d’activitats de CONEX. 

 
b) Programar, organitzar i desenvolupar cursos per a persones que són a l’atur per 

millorar la seva qualificació professional. Les principals matèries són idiomes i 
ofimàtica. És responsabilitat de l’àrea d’EMPREX. 

 
c) Organitzar i portar el control de visites que es fan a una serie de persones que 

tenen problemas de dependència o mobilitat per ajudar-los a dur a terme tasques que 
per sí sols no poden fer. És responsabilitat de CANGUR AMIC. 

 
Les persones encarregades de programar, organitzar i desenvolupar totes aquestes 
activitats formen part de l’equip de col·laboradors de Conex i les que es beneficien de 
dites actuacions són els usuaris de Conex. 
 
 
TERCER ESGLAÓ 
 
En aquest esglaó no hi ha cap indicador d’aquest bloc. 
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BLOC 2.- ÒRGANS I PERSONES QUE GESTIONEN I/O FORMEN L’ENTITAT 
 
Aquest segon grup avalua si s’informa sobre els òrgans de govern de l’entitat i les seves 
funcions, les persones que ocupen aquests càrrecs i la resta de persones i col·lectius que 
treballen o participen en l’entitat. 
 
 
PRIMER ESGLAÓ 
 
2.1 Es publica informació sobre quins són els òrgans de govern? 
Organigrama de govern de l’entitat i explicació sobre les competències dels diferents òrgans de 
govern. 
 
L’òrgan de govern de l’entitat és la Junta Directiva. Hi ha altres persones que, sense 
formar part de la Junta Directiva, col·laboren activament en el desenvolupament 
organitzatiu i de gestió de l’entitat. 
 
 
JUNTA DIRECTIVA 
 
 

              

      
President 

      

      
Vicepresident 

      

    
            

    

    
  

  
  

  
  

   

   
Secretari 

  
  

 
Tresorer 

   

   
Sotsecretari 

  
  

      

 
                        

 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Vocal 1er 
 

Vocal 2on 
 

Vocal 3er 
 

Vocal 4t 
 

Vocal 5è 

               
 
La Junta Directiva es l'òrgan de govern de l'Associació, que l'administra i representa 
d'acord amb la Llei, els actuals Estatuts i els acords que adopti l'Assemblea General. 
 
La Junta Directiva es compondrà, com a mínim, de 5 membres que exerciran el seu 
càrrec gratuïtament i que es renovarà cada quatre anys. L'elecció dels que hagin de 
formar-la correspon a l'Assemblea General: 
 
 Qualsevol associat que pretengui optar al càrrec de President de la Junta Directiva 

haurà de presentar un pla d'actuació per als quatre anys de mandat, així com l'equip 
d'associats que ocuparan els càrrecs de la Junta Directiva. 
 

 Els càrrecs mínims de la Junta Directiva seran: President, Secretari, Tresorer i dos 
Vocals. Els càrrecs no seran acumulables. Formaran part de la Junta Directiva, en 
qualitat de vocals, els Delegats Territorials si n'hi hagués. 

 
Els membres de l'òrgan de govern entraran en funcions un cop hagin acceptat el càrrec 
per al qual han estat escollits o nomenats. L'acceptació del càrrec haurà d'inscriure's al 
Registre d'Associacions. 
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Els membres de la Junta Directiva, exerceixen el càrrec durant un període de quatre 
anys, sense perjudici que puguin ser reelegits per un període de quatre anys més. 
 
El President serà substituït en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident - si n'hi ha - o 
el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. 
 
Els membres de la Junta Directiva hauran d'exercir les seves funcions amb la diligència 
d'un bon administrador, d'acord amb la Llei i els actuals Estatuts, així com servir el càrrec 
amb lleialtat a l'Associació, actuant sempre en benefici d'aquesta. 
 
Els membres de la Junta Directiva, per tal d'exercir les seves funcions, tenen el dret i el 
deure d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la marxa de l'Associació i de 
participar en les deliberacions i en l'adopció d'acords. Hauran de complir també els 
deures comptables, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de les 
informacions confidencials relatives a l'Associació, inclús després d'haver cessat en el 
càrrec. 
 
Seran funcions concretes de la Junta 
 
 Representar l'Associació, dirigir-la i administrar-la en la forma mes ámpla que 

reconegui la Llei. 
 Convocar les assemblees generals i fer efectives les decisions adoptades per 

l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta 
estableixi. 

 Vigilar la fidel observança dels Estatuts. 
 Organitzar els serveis i seccions de l'Associació i de cada un dels centres dependents 

de la mateixa, així com coordinar en general totes les activitats de col·laboració per a 
l'eficaç consecució de les finalitats de l'Associació. 

 Aprovar l' ingrés a l’Associació dels membres que ho sol·licitin, comunicant les 
admissions a l'Assemblea General en la forma que determinen els Estatuts. 

 Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici, així com elaborar el 
pressupost per al següent exercici. 

 Proposar a l'Assemblea General les quotes que els associats venen obligats a 
abonar. 

 Disposar dels fons que es recaptin per a les despeses generals de l'Associació. 
 Contractar i acomiadar el personal necessari, així com fixar les seves remuneracions. 
 Crear comissions de treball permanent, per tal d'assumir de la manera més eficient i 

eficaç les finalitats de l'Associació, nomenant els vocals de la Junta Directiva que 
hagin d'encarregar-se de cada comissió de treball, a proposta de las pròpies 
comissions i autoritzant els actes que aquestes comissions projectin dur a terme. 

 Redactar i mantenir actualitzada i vigent la normativa d'actuacions que constitueix el 
Reglament de Règim Interior. 

 Prendre els acords que siguin necessaris en relació amb la compareixença davant els 
organismes públics i per a exercir tot tipus d'accions legals i interposar els recursos 
pertinents. 

 Dur a terme totes les gestions necessàries davant els organismes públics, entitats i 
altres persones, amb la finalitat d'obtenir: 
o Subvencions i altres ajudes. 
o L'ús de locals o edificis necessaris per a les finalitats de l'Associació. 

 Obrir i cancel·lar comptes corrents, llibretes d'estalvi i dipòsits de tot tipus a 
qualsevol entitat de crèdit i estalvi i disposar dels corresponents fons, en la 
forma prevista estatutàriament 
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L'assistència a les reunions de la Junta Directiva és obligatòria pels components de la 
mateixa. Quan l'assistència sigui impossible s'haurà de formular l'excusa corresponent a 
la Presidència i s'atorgarà per escrit la representació a algú dels presents. 
 
Amb la finalitat de que l'Associació compti amb l'assistència tècnica especialitzada, la 
Junta Directiva reclamarà la col·laboració de persones amb coneixements tècnics 
suficients i acreditada vocació en relació amb els problemes que afecten a la mateixa, 
sense que hagin de tenir el caràcter de col·laboradors afiliats. 
 
Aquestes persones podran assistir a les reunions de l'Assemblea General o Junta 
Directiva si fossin convocades a l'efecte, prenent part activa en les deliberacions, però 
sense vot. 
 
L'Associació podrà constituir totes les seccions i comissions de treball que consideri 
necessàries pel bon funcionament de la mateixa, sota la direcció i coordinació de la Junta 
Directiva. Aquests grups estaran en tot moment subjectes a la normativa de règim 
interior, que establirà la seva composició, objecte i règim de funcionament. 
 
 
2.2 Es publica informació sobre les funcions dels càrrecs que formen els òrgans de 
govern? 
Explicació sobre les funcions de cadascun dels càrrecs que conformen els diferents òrgans de 
govern. 
 
Funcions del President  
 
Són funcions del President: 
 Dirigir i representar a l'Associació. 
 Convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva i l'Assemblea General, dirigint 

les sessions. 
 Emetre un vot decisori qualificat en els casos d'empat. 
 Visar les actes i certificats elaborats pel Secretari. 
 Donar o retirar signatures en les entitats de crèdit, a proposta del Tresorer o de motu 

propi. No podrà retirar les signatures del Vicepresident, Tresorer o Secretari, si no és 
amb l'autorització majoritària de la Junta. 

 Exercir la resta d'atribucions pròpies del seu càrrec i totes aquelles que deleguin en ell 
l'Assemblea General o la Junta Directiva. 

 
Funcions del Vicepresident  
 
Són funcions del Vicepresident: 
 Substituir el President en cas de malaltia o absència en totes les seves funcions. 
 Tenir signatura en els bancs o entitats de crèdit de l'Associació. 
 Exercir totes aquelles funcions que delegui en ell el President o la Junta Directiva. 
 
Funcions del Secretari.  
 
Són funcions del Secretari: 
 Exercir la custòdia de tota la documentació de l'Associació. 
 Estendre les actes de les reunions de l'Assemblea General i dels demés òrgans 

col·legiats de la mateixa, que contindran la seva firma juntament amb la del President. 
 Portar el llibre d'Actes i de Registre d'associats. 
 Expedir certificacions i testimonis de les Actes. 
 Dur la correspondència oficial de l'Associació. 



 

21 

 Disposar de signatura en els bancs o entitats de crèdit on figurin comptes de 
l'Associació. 

 
Funcions del Tresorer.  
 
Són funcions del Tresorer: 
 Exercir la custòdia i control dels fons de l'Associació, mitjançant un pla de 

comptabilitat i la caixa d'efectiu. 
 Preparar, en col·laboració amb el President el pressupost anual, el balanç i la 

liquidació de comptes. 
 Realitzar els pagaments aprovats per la Junta Directiva o que s'hagin de fer per 

obligacions vàlidament contretes, visats pel President. 
 Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. 
 Disposar de signatura en els bancs o entitats de crèdit on figurin comptes de 

l'Associació. 
 
Funcions dels Vocals.  
 
Són funcions dels Vocals: 
 Representar a la Junta Directiva en les comissions que es formin pel compliment de 

les finalitats socials. 
 Animar i vetllar pel bon funcionament dels centres i dependències pertanyents a 

l'Associació. 
 
 
2.3 Es publica informació sobre les persones que formen part dels òrgans de 
govern? 
Nom complet, fotografia i data d’inici en el càrrec de cada una de les persones que formen part 
dels òrgans de govern de l’entitat. 
 
 
2.4 Es publica un correu electrònic de contacte de cada una de les persones que 
formen part dels òrgans de govern? 
Correu electrònic de contacte de cada una de les personesque formen part dels òrgans de govern. 
 
 
2.5 Es publica informació sobre la trajectòria de les persones que formen part dels 
òrgans de govern? 
Informació personal i/o professional de cada una de les persones que formen part dels òrgans de 
govern de l’entitat. S’han de destacar les dades que millor expliquin la vinculació de la persona 
amb les finalitats de l’entitat. 
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JUNTA DIRECTIVA 
 
PRESIDENT: Josep Mª Huguet i Serrà 
Vinculat a Conex des de l’any 1998 
Data d’inici al càrrec: Maig 2015 
Lloc i data de naixement: Barcelona, juliol de 1934 
Formació acadèmica: Professor Mercantil i Marketing 
Experiència professional: Director Gerent de vàries empreses 
Experiència en voluntariat: Diverses associacions de Barcelona 
            Des de 1998, professor de Conex 
Telèfon de contacte: 93.211.92.85; 649.819.301 
Correu electrònic: presidencia@conex.cat 
 
VICEPRESIDENT: Martí Borrell i Servitje 
Vinculat a Conex des de setembre de 2009 
Responsable del Projecte Emprex 
Data d’inici al càrrec: Abril 2014 
Lloc i data de naixement: Barcelona, desembre de 1944 
Formació acadèmica: Enginyer Agrònom, per l’Universitat Politècnica de Madrid 
Experiència professional: Director Gerent de Finanzauto, S.A. per a Catalunya. 
Experiència en voluntariat: col·laborador de Conex des de setembre de 2009. 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59 
Correu electrònic: emprex@conex.cat 
 
SECRETARI: Carles Carmona i López 
Vinculat a Conex des de l’any 2009 
Co-responsable de l’àrea d’Activitats 
Data d’inici al càrrec: Abril de 2014 
Lloc i data de naixement: Barcelona, abril de 1951 
Formació acadèmica: Enginyer Tècnic Industrial i PDD per IESE 
Experiència professional: Director Regional Este de Carburos Metálicos. 
Experiència en voluntariat: col·laborador de Conex des de l’any 2009 
Telèfon de contacte: 93.451.80.80; 639.346.201 
Correu electrònic: secretaria@conex.cat 
 
SOTSECRETARI: Josep Caritg i Bonabia 
Vinculat a Conex des de l’any 2005 
Co-responsable de l’àrea d’Activitats 
Data d’inici al càrrec: Abril de 2014 
Lloc i data de naixement: Agullana (Girona), gener 1945 
Formació acadèmica: Batxiller superior 
Experiència professional: Gerent empresa d’arts gràfiques 
Experiència en voluntariat: Des de 1997 soci d’Acrisdi, on va ser President.  

         Des de 2005 col·labora a Conex com a professor de francès. 
                     Des de 2010 voluntari a Càritas en l’àmbit de la immigració 
Telèfon de contacte: 93.451.80.80; 659.566.048 
Correu electrònic: sotsecretaria@conex.cat 
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TRESORER: Joan Salas i Dalmau 
Vinculat a Conex des de l’any 2010 
Responsable de l’àrea de Finances i Comptabilitat 
Data d’inici al càrrec: Abril de 2014 
Lloc i data de naixement: Barcelona, setembre de 1945 
Formació acadèmica: Enginyer Tècnic Industrial i PADE IESE 
Experiència professional: Direcció i gestió econòmica-financera d’empresa. 
Experiència en voluntariat: col·laborador de Conex des de 2010 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59; 667.781.515 
Correu electrònic: finances@conex.cat 
 
VOCAL 1er: Josep Lázaro i López 
Vinculat a Conex des d’octubre 2010 
Co-responsable de l’àrea d’Activitats 
Data d’inici al càrrec: Abril 2014 
Lloc i data de naixement: Barcelona, setembre de 1951 
Formació acadèmica: Enginyer Tècnic 
Experiència professional: Enginyeria de Productes Industrials. 
Experiència en voluntariat: col·laborador de Conex des d’octubre de 2010 
Telèfon de contacte: 93.451.80.80; 639.227.569 
Correu electrònic: activitats@conex.cat 
 
VOCAL 2ón: Carme Lozano i Jiménez 
Vinculada a Conex des de maig 2012 
Responsable de Recepció 
Data d’inici al càrrec: Abril 2014 
Lloc i data de naixement: Barcelona, octubre de 1957 
Formació acadèmica: Secretariat de Direcció i Idiomes (francès, anglès, alemany) 
Experiència professional: Secretària de Direcció a una Caixa d’Estalvis. 
Experiència en voluntariat: col·laboradora de Conex des de 2012 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59; 626.137.575 
Correu electrònic: recepcio@conex.cat 
 
VOCAL 3er: Bonaventura Roure i Cornudella 
Vinculat a Conex des de l’any 2013 
Professor de Conex i visitador de Cangur Amic 
Data d’inici al càrrec: any 2013 
Lloc i data de naixement: Lleida, desembre de 1941 
Formació acadèmica: Enginyer Industrial 
Experiència professional: a IBM. 
Experiència en voluntariat:  
Telèfon de contacte: 607.220.777 
Correu electrònic: vocal1@conex.cat 
 
VOCAL 4t: Josep Mª Viaplana i Lleonart 
Vinculat a Conex des de setembre 2014 
Responsable de l’àrea de Cangur Amic de Conex 
Data d’inici al càrrec: Setembre 2014 
Lloc i data de naixement: Sant Feliu de Codines (Barcelona), octubre 1946 
Formació acadèmica: Llicenciat en Ciències i Enginyer Tècnic Mecànic 
Experiència professional: Professor de l’Escola Sant Gregori (Barcelona), Cap del Servei 
de Gestió Econòmica del Dpt. d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
Experiència en voluntariat: Responsable d’àrea de la Fundació Banc d’Aliments (2012-14)                           

        Col·laborador de Conex des de setembre 2014 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59; 669.816.126 
Correu electrònic: canguramic@conex.cat 



 

24 

 
2.6 Es publica informació estadística sobre socis, voluntaris i altres persones 
vinculades a l’entitat? 
Publicació de dades, actualitzades cada any, sobre el nombre de persones sòcies, voluntàries, 
col·laboradores, beneficiàries, etc. Com a reconeixement per la seva feina, es poden publicar 
també noms, fotografies (individuals o de grup) i indicacions sobre les tasques que desenvolupen, 
sempre que hagin donat el seu consentiment previ. L’entitat ha de tenir aquest consentiment signat 
per les persones interessades, però no l’ha de publicar. 
 
A 31 de desembre de 2015 Conex té: 
 
 54 Socis.  

 
 198 Col·laboradors 

Ensenyants ……………………..….. 109 
Visitadors Cangur Amic ……………  38 
Gestió i Administració ……………...  51 
 
Dones ……………………………….. 121 (61,1%) 
Homes …………………………….…  77 (38,9%) 

 
 1.346 Usuaris que han utilitzat les Activitats i Tallers de Conex durant l’any 2015 

 
 173 Alumnes que han fet ús dels Cursos d’Emprex durant 2015 
 
 
TERCER ESGLAÓ 
 
2.7 S’informa si les persones que formen part dels òrgans de govern reben 
retribucions per altres treballs prestats a l’entitat? 
Informació sobre si alguna o totes les persones que formen part dels òrgans de govern reben 
retribucions de qualsevol mena (sous, dietes, indemnitzacions, etc.) per altres treballs prestats a 
l’entitat. Si es dóna el cas, s’han de publicar les retribucions actualitzades d’aquestes persones. 
També cal especificar si alguna d’aquestes persones té interessos en les empreses o serveis 
externs que l’entitat té contractats, bé sigui personalment o mitjançant empreses. Si es dóna 
aquest cas, cada any s’han de publicar les quanties dels contractes adjudicats. 
 
No hi ha cap persona que pertany a qualsevol òrgan de govern de Conex que percebi cap 
tipus de retribució ni econòmica ni en espècie. 
 
 
2.8 Es publica informació sobre l’organigrama executiu o tècnic? 
Publicació i explicació de l’organigrama executiu o tècnic, amb les funcions que corresponen a 
cada lloc de treball. Nom complet i correu electrònic de les persones responsables de la gestió de 
l’entitat en primer i segon nivell: director/a general, gerent, tècnics responsables d’àrees... Incloure 
una fotografia identificativa és una bona pràctica. Aconsellem que es publiquin fotografies per 
donar visibilitat a les persones que tenen tracte directe amb els usuaris sempre que això no 
perjudiqui la seva feina. 
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PRESIDENT: Josep Mª Huguet i Serrà 

Vinculat a Conex des de l’any 1998 
Telèfon de contacte: 93.211.92.85; 649.819.301 
Correu electrònic: presidencia@conex.cat 

 
VICEPRESIDENT: Martí Borrell i Servitje 

Vinculat a Conex des de setembre de 2009 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59 
Correu electrònic: emprex@conex.cat 

 
SECRETARI: Carles Carmona i López 

Vinculat a Conex des de l’any 2009 
Telèfon de contacte: 93.451.80.80; 639.346.201 
Correu electrònic: secretaria@conex.cat 

 
SOTSECRETARI: Josep Caritg i Bonabia 

Vinculat a Conex des de l’any 2005 
Telèfon de contacte: 93.451.80.80; 659.566.048 
Correu electrònic: sotsecretaria@conex.cat 

 
SERVEIS INFORMÀTICS: Antonio Giménez i Barberán 

Vinculada a Conex des d’octubre de 2015 
Data d’inici al càrrec: Octubre 2015 
Lloc i data de naixement: Barcelona, juny 1953 
Formació acadèmica: Comptabilitat, Marketing i Control de Gestió a EADA 
Experiència professional: Director Administratiu a vàries empreses. 
Experiència en voluntariat: Col·laborador al Banc dels Aliments 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59; 601.294.605 
Correu electrònic: serveisinformatics@conex.cat 
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COMUNICACIÓ:  
Antonio Garruta Crenes 
Vinculat a Conex des de novembre 2014 
Data d’inici al càrrec: Novembre 2014 
Lloc i data de naixament: Sevilla, abril 1950 
Formació acadèmica: Master Publicitat, Comunicació i Arts Gràfiques 
Experiència profesional: Empresari 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59; 647.557.361 
Correu electrònic: disseny@conex.cat 

 
Jara Ainoza i Farled 
Vinculat a Conex des d’octubre 2015 
Data d’inici al càrrec: Octubre 2015 
Lloc i data de naixement: Saragossa, setembre de 1983 
Formació acadèmica: Enginyeria Tècnica Informàtica i Comunicació Audiovisual 
Experiència professional: Cap de Comunicació a Tuanys (web de turisme) 

      Agent d’investigació i Estudis de mercat a Fieldwork. 
Experiència en voluntariat: Crearsa (Responsabilitat Social Audiovisual) 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59; 626.872.752 
Correu electrònic: comunicacio@conex.cat 

 
ACTIVITATS GENT GRAN: 

Josep Lázaro i López 
Vinculat a Conex des d’octubre 2010 
Telèfon de contacte: 93.451.80.80; 639.227.569 
Correu electrònic: activitats@conex.cat 

 
Carles Carmona i López 
Vinculat a Conex des de l’any 2009 
Telèfon de contacte: 93.451.80.80; 639.346.201 
Correu electrònic: secretaria@conex.cat 
 
Josep Caritg i Bonabia 
Vinculat a Conex des de l’any 2005 
Telèfon de contacte: 93.451.80.80; 659.566.048 
Correu electrònic: sotsecretaria@conex.cat 

 
PROJECTE EMPREX. Martí Borrell i Servitje 

Vinculat a Conex des de setembre de 2009 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59 
Correu electrònic: emprex@conex.cat 

 
CANGUR AMIC: Josep Mª Viaplana i Lleonart 

Vinculat a Conex des de setembre 2014 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59; 669.816.126 
Correu electrònic: coordinacio@conex.cat 

 
VOLUNTARIAT: Albert Samper i Guardia 

Vinculat a Conex des de febrer 2014 
Data d’inici al càrrec: Juliol 2014 
Lloc i data de naixement: Arnes (Tarragona), febrer 1954 
Formació acadèmica: Batxillerat 
Experiència professional: Administració companyia d’assegurances 
Experiència en voluntariat: A Conex, des de febrer de 2014 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59; 659.958.999 
Correu electrònic: recursoshumans@conex.cat 
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ADMINISTRACIÓ I FINANCES: Joan Salas i Dalmau 
Vinculat a Conex des de l’any 2010 
Telèfon de contacte: 93.333.77.59; 667.781.515 
Correu electrònic: finances@conex.cat 

 
 
2.9 S’informa sobre l’existència d’instàncies o persones assessores, qui són i si 
són retribuïdes? 
Informació sobre els òrgans assessors o les persones assessores. S’ha d’explicar la seva 
vinculació amb l’entitat i, si reben retribucions, especificar-ne la quantia per a qualsevol concepte. 
S’han de publicar els documents aprovats pels òrgans de govern on es defineixen els òrgans 
assessors. Si no hi ha òrgans assessors, també cal indicar-ho. 
 
No hi ha cap òrgan ni cap persona que assesori a Conex ni retribuïda ni de franc. 
 
Conex demana assessorament puntual a Suport Associatiu -Torre Jussana sobre temes 
concrets i aquesta entitat factura pels seus serveis. Durant l’any 2015 s’han satisfet 
pagaments per les següents quantitats: 
 

Suport Associatiu ...................... 2.046,04 € 
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BLOC 3.- COM ES GESTIONA L’ENTITAT 
 
En el tercer bloc s’avalua si es dóna informació que permet saber com es governa i 
gestiona l’entitat, de quins recursos disposa i quines actuacions es fan relacionades amb 
les finalitats de l’entitat. 
 
 
PRIMER ESGLAÓ 
 
3.1 S’informa de si l’entitat és membre o col·labora amb altres organitzacions 
públiques o privades? 
Explicació sobre la col·laboració amb altres entitats del mateix nivell, de l’adscripció a altres 
organitzacions superiors com federacions, coordinadores, etc. o sobre convenis de col·laboració 
subscrits. Indicació de quines són les organitzacions implicades (i enllaços a les seves pàgines), 
en quina manera es participa (òrgans directius, assemblees...), les motivacions, condicions i 
beneficis de la col·laboració. Es valora com a bona pràctica la publicació dels documents de 
col·laboració signats amb aquestes organitzacions. 
 
Entitats de segon nivell  
 
 Federació d'Associacions de Gent  Gran (FATEC): Tenim  relació com entitat 

adherida. 
 Federació Catalana de Voluntariat Social: Formem part com Entitat Federada des 

de la seva fundació, el 18 de noviembre de 1989, amb el número F028 d’associat. 
 
Organismes vinculats a l'Administració 
 
 Consell Assessor de la Gent Gran de la Generalitat: Conex hi forma part com a 

membre de ple dret i el seu President és vocal de l’entitat. 
 Consell Assessor de la Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona: Hem estat 

representats fins Abril  2014. 
 Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: Formem part oficialment com entitat 

adherida.  
 
Impulsat pel Consell d'Associacions de Barcelona 
 
 Codi Ètic de les Associacions: Formem part d’aquesta associació. 
 
Projectes  
 
 Projecte Radars: Formem part de la Taula Radars de la Nova Esquerra de 

l’Eixample, des de juny de 2014. 
 Centre Cívic Riera Blanca (barri de Les Corts): Des de juny de 2014 hem començat 

a assistir a les reunions d’aquest Centre. 
 Projecte Vincles: Col·laborem en aquest projecte gestionat per l’Ajuntament de 

Barcelona. 
 
Altres Entitats 
 
Fundació Llars Compartides: Nascuda dins de Conex, actualment treballa de forma 
independent procurant llars per a persones amb pocs recursos econòmics, reunint en una 
mateixa vivenda persones que per sí soles no podrien tenir una llar. Aquesta entitat es fa 
garant, davant de la propietat, del pagament dels lloguers. 
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Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya: Participem en el Barómetre del 
Tercer Sector, aportant anualment l’informació económica que ens demanen. 
 
 
SEGÓN ESGLAÓ 
 
3.2 S’informa sobre la periodicitat amb què es reuneixen els òrgans de govern? 
Informació sobre cada quan es reuneixen els òrgans de govern, i les dates i horaris en què ho 
acostumen a fer. 
 
La Junta Directiva ha acordat reunir-se una vegada al mes, si cal amb la participació 
d’altres col·laboradors. És habitual però la convocatòria de reunions de tots o alguns 
membres dels òrgans de govern per tractar temes puntuals que posteriorment són 
inclosos en les reunions de la Junta Directiva pel coneixement de tots els seus membres. 
 
No hi ha data fixa per les reunions.  
 
3.3 Es publica informació sobre quin és el marc legal que regula el funcionament de 
l’entitat? 
Esment del marc legal que regula el funcionament de l’entitat, segons la seva tipologia jurídica. 
S’han de publicar els documents esmentats o s’ha d’enllaçar a les pàgines dels organismes oficials 
on es poden consultar. 
 
Fins ara no hi ha informació sobre aquest punt. 
 
3.4 Es publica informació sobre altres documents interns que regulen el 
funcionament de l’entitat? 
Informació sobre documents interns aprovats pels òrgans de govern, que regulen el funcionament 
de l’entitat complementant el marc legal. Explicació del contingut i enllaç als documents primaris 
complets. Si no hi ha documents interns, cal indicar que s’apliquen exclusivament les regulacions 
legals. 
 
Determinats documents que poden ser d’interés per a persones u organitzacions alienes 
a Conex es publiquen a l’apartat dels Anexes d’aquest escrit. 
 
3.5 Es publica el pressupost anual? 
Explicació comprensible del pressupost anual, que pot anar acompanyada de taules, gràfics, 
infografies o documents audiovisuals que facilitin la seva comprensió. Publicació també del 
document complet amb el pressupost vigent aprovat per l’òrgan de govern competent. 
 
El pressupost anual de l’Entitat s’inclou en la Memòria anual de l’exercici de l’any anterior 
i s’informa i detalla a l’Assemblea general de l’any per a coneixement dels socis de Conex 
i la seva aprovació. 
 
El pressupost per l’exercici 2016 es pot consultar a la Memòria de l’any 2015 que està 
penjada a la página web de Conex. 
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3.6 Es publica informació sobre l’origen dels ingressos? 
Explicació sobre les diferents fonts d’ingressos. Quan l’origen són les administracions públiques, 
informació completa amb especificació cas a cas de la tipologia de l’ingrés (subvencions, convenis, 
contractes o altres), les quanties rebudes o altres beneficis, la institució de procedència i l’objecte. 
Cal publicar també els documents font corresponents.  
Quan provenen de donacions o patrocinis, informació sobre el nombre de donacions, l’origen 
(sempre que s’escaigui), i la quantitat global ingressada. També s’ha de donar aquesta informació 
per a les quotes de socis. Especificar també quan el finançament prové d’activitats de captació, 
com col·lectes, venda de productes, etc. Publicació de la dada global d’ingressos per tots els 
conceptes. 
 
A l’any 2015 els ingressos provenen d’aquestes fonts: 
 
 Subvencions o ajudes d’Organismes Oficials ...........................  9.810€  (13,6%) 
 Ajudes o donatius d’empreses o particulars ............................. 10.855€  (15,1%) 
 Quotes de soci ..........................................................................      960€  (  1,3%) 
 Col.laboració econòmica dels usuaris dels serveis de Conex .  50.126€  (69,5%) 
 Rendiments bancaris …………………………………………….        362€  (  0,5%) 
 
Es detallen els que provenen d’Organismes Oficials però no els de les altres fonts, que 
s’informen de forma global per cada capítol. En aquest cas, els ingressos dels 
Organismes Oficials són una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona i una altra de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
3.7 Es dóna informació sobre quina part del pressupost es dedica a l’execució de 
projectes i activitats relacionades amb la missió de l’entitat? 
Informació en termes absoluts i en percentatge de quina part del pressupost es dedica a despeses 
dedicades a l’execució de projectes i activitats relacionades amb la missió de l’entitat, i quina a 
despeses d’administració, pagament d’impostos i altres relacionades amb la gestió. 
 
No es dóna aquesta informació. 
 
 
TERCER ESGLAÓ 
 
3.8 Es publica informació sobre la planificació de l’any en curs? 
Informació descriptiva de les actuacions més significatives que es volen desenvolupar al llarg de 
l’any en curs. Indicació d’algunes dates importants. 
 
Al mes de setembre i al mes de gener es publiquen els cursos, tallers i activitats previstes 
per cada quadrimestre de l’any. 
 
3.9 Es publica la liquidació del pressupost de l’any anterior i les auditories, si 
s’escau? 
Publicació del document amb la liquidació del pressupost, aprovada per l’òrgan de govern 
competent, i un resum que en faciliti la seva comprensió. El mateix per a les auditories, quan 
s’escau per obligació legal. 
 
En la Memòria anual s’informa de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior. 
No es fa cap auditoria sobre els comptes. 
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3.10 S’informa sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social? 
Explicar si es compleix o no amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Informació 
sobre excepcions fiscals que es puguin gaudir. 
 
La nostra Entitat no té cap obligació fiscal ni amb la Seguretat Social. 
 
 
3.11 Es publiquen les convocatòries i l’ordre del dia de les assemblees amb 
suficient antelació? 
Convocatòria de l’assemblea amb l’ordre del dia, indicant el dia, hora i lloc on es farà. 
S’ha de publicar amb prou antelació perquè tothom que té dret a participar-hi estigui assabentat. 
Cal fer constar la data de publicació a la pàgina web. És recomanable publicar una informació i 
també el document de la convocatòria. 
 
La convocatòria i l’ordre del dia de les Assemblees acostumen a publicar-se i a enviar als 
socis amb una antelació d’uns 15/20 dies. Una semana abans està a disposició del socis 
tota la documentació del exercici. A l’inici de l’Assemblea s’entrega als assistents còpia 
de la Memòria anual. 
 
 
3.12 Es publica informació sobre els projectes, programes o accions que s’estan 
desenvolupant? 
Descripció, objectius i pressupost dels projectes o programes en curs i calendari de les actuacions 
més significatives. Informació sobre els resultats en relació amb els objectius. 
Documents amb els projectes o programes complets, subvencionats o no, indicant la data 
d’aprovació, d’inici i el període de vigència. 
 
Es publica informació sobre el pla d’activitats, tallers i cursos que desenvolupa Conex 
durant l’any acadèmic (d’octubre a juny).  
 
Sobre els resultats de les accions indicades es publica informació però no sobre la 
totalitat. 
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BLOC 4.- COM S’INFORMA SOBRE L’ENTITAT 
 
Aquest bloc estudia si les notícies que es publiquen contribueixen a explicar com es 
gestiona l’entitat. 
 
 
PRIMER ESGLAÓ 
 
En aquest esglaó no hi ha cap indicador d’aquest bloc. 
 
SEGÓN ESGLAÓ 
 
4.1 Es publiquen notícies sobre l’entitat? 
Publicació d’una notícia al mes, com a mínim, sobre l’entitat.La freqüència dependrà de les 
activitats desenvolupadesi del nombre de socis o usuaris de l’entitat. 
 
A la página web s’informa de les notícies i novetats que afecten a l’Entitat. Aquesta 
informació s’inclou conforme es va produint i està a l’abast de tohom que vulgui entrar a 
la nostra web 
 
Disposem d’un Full Informatiu Mensual on s’informa als socis i col·laboradors de totes 
les notícies i novetats que afecten a l’Entitat. S’envia per correu electrònic, a qui en 
disposa, o per correu postal a les persones que no tenen e-mail. 
 
 
TERCER ESGLAÓ 
 
4.2 Es fan a la web campanyes de publicitat i/o es publiquen els materials utilitzats 
en altres suports per difondre les activitats o captar socis, voluntaris, etc.? 
Explicació sobre la finalitat i l’abast de totes les campanyes de l’entitat: captació d’usuaris, 
voluntaris, donants..., activitats, convocatòries de premis, etc. Publicació dels materials publicitaris 
(revistes, tríptics...) d’aquestes campanyes. 
 
A la web es publiciten les nostres activitats i cursos per tal de captar usuaris i alumnes. 
També es demanen col·laboradors per aquelles tasques on necessitem noves ajudes. 
 
 
4.3 Es publica una agenda d’activitats? 
Publicació d’una agenda d’activitats previstes amb antelació suficient. 
 
Es publica amb antelació l’oferta d’activitats, tallers i cursos per posar-les en coneixement 
d’aquelles persones que puguin estar-hi interessades. 
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BLOC 5.- PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 
 
L’últim bloc revisa si s’ofereixen eines i procediments que permeten als diferents 
col·lectius i persones participar en la gestió de l’entitat. 
 
PRIMER ESGLAÓ 
 
5.1 S’informa del procediment que s’ha de seguir per a ser soci? 
Explicació de les condicions i del procediment que s’ha de seguir per a ser soci (persona física o 
jurídica). Si són necessaris formularis han d’estar disponibles en línia. 
 
Està indicat en els Estatuts de Conex. 
 
 
5.2 S’informa del procediment que s’ha de seguir per a ser voluntari o 
col·laborador? 
Explicació de les condicions i del procediment que s’ha de seguir per a ser voluntari o 
col·laborador. Si són necessaris formularis han d’estar disponibles en línia. 
 
Es fa una cerca genérica de col·laboradors. Quan alguna persona s’interessa se li dóna 
una àmplia informació i s’omplen uns formularis de compromís mutu. 
 
SEGÓN ESGLAÓ 
 
5.3 Es publica el nom de la persona encarregada de la comunicación de 
l’organització i el seu contacte? 
Identificació de la persona encarregada de la comunicació amb nom, correu electrònic, telèfon de 
contacte (pot ser el de l’entitat) i horaris d’atenció 
 
Els Responsables de l’àrea de Comunicació de Conex són:  
 
Antonio Garruta Crenes 
Telèfon 93.333.77.59 
Correu electrònic: disseny@conex.cat 
 
Jara Ainoza Farled 
Telèfon 93.333.77.59  
Correu electrònic: comunicacio@conex.cat 
. 
TERCER ESGLAÓ 
 
5.4 S’informa de les activitats que poden desenvolupar els socis o voluntaris i de 
com poden participar-hi? 
Explicació de les feines que fan els socis i voluntaris de l’entitat i dels requisits o normes per 
poder-hi participar. 
 
Es dóna aquesta informació de forma molt general. 
 
 
5.5 Es publica l’accés a les xarxes socials de l’entitat? 
Enllaços als comptes que l’entitat té a les xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, etc.). Han 
d’estar en llocs visibles, com la pàgina d’inici. 
 
Sí que es facilita aquesta informació. 



 

34 

ANEXE 1: ELS ESTATUTS DE CONEX 
 
 Estatuts de l’Associació.          
 Reglament de Règim Interior de Conex        
 
Veure’ls a la página web de conex.cat, la pestanya CONEIX CONEX/DOCUMENTS 
D’INTERÉS 
 
 
ANEX 2: MEMÒRIES DE CONEX  
 
 Memòria dels exercicis 2014 i 2015          

          
 Resum d’ingressos i despeses dels exercicis 2014 i 2015          
 
Veure’ls a la página web de conex.cat la pestanya CONEIX CONEX/DOCUMENTS 
D’INTERÉS 
 
 
ANEXE 3: ACTES DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE CONEX 
 
 Acta de l’Assemblea General Ordinària del 3 d’abril de 2014     
 Acta de l’Assemblea General Extraordinària del 3 d’abril de 2014    
 Acta de l’Assemblea General Ordinària del 14 d’abril de 2015    
 Acta de l’Assemblea General Extraordinària del 14 d’abril de 2015    
 
Veure’sl a la página web de conex.cat la pestanya CONEIX CONEX/DOCUMENTS 
D’INTERÉS 
 
 
ANEXE 4: LLEI DE LA TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN 
 
 Llei de la Transparència i Bon Govern de Conex. 
 
Veure’sl a la página web de conex.cat la pestanya CONEIX CONEX/DOCUMENTS 
D’INTERÉS 
 
 
ANEXE 5: CODI ÈTIC DE CONEX 
 
 Codi Ètic de Conex  
 
Veure’sl a la página web de conex.cat la pestanya CONEIX CONEX/DOCUMENTS 
D’INTERÉS 
 
05.01 Certificat de Codi Ètic de data 5 de febrer de 2015, conforme Conex ha entregat 

la documentació necessària per fer el seguiment de l’any 2014. 
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ANEXE 6: DOCUMENTS 
 
Incloure tots els documents relevant de Conex 
 
06.01 Conveni de cooperació i col·laboració entre el Dpt. de Benestar Social de la 

Generalitat de Catalunya i l’entitat Fons de Coneixement i Experiències (CONEX)  
per a la cessió del local de Travessera de les Corts, 39-43 

 
06.02 Contracte d’arrendament del local de Passatge Tasso, 11. 
 
06.03 Conveni marc de col·laboració i cooperació entre Conex i Fundació Llars 

Compartides: Acord del 12 de març de 2015. 
 
06.04 Document de compromís firmat entre Conex i els seus Col·laboradors. 
 
06.05 Pòlissa de l’assegurança dels Col·laboradors de Conex per accidents i de 

responsabilitat civil. 
 
06.06 Pòlissa de l’assegurança de Responsabilitat per membres de la Junta Directiva de 

Conex. 
 
06.07 Pòlisses d’Assegurança Multirisc contractades amb Catalana Occident pels tres 

centres de Conex. 
 
06.08 Ordre del Ministeri de l’Interior del 6 de març de 1997 per la que es declara 

Entitat d’utilitat pública l’Associació Fons de Coneixement i Experiència (CONEX), 
amb el número de registre 55.619 

 
06.09 Escrit del Dpt. de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 22 de juliol de 

2014, que certifica que Conex consta inscrita amb el número 6.976 de la secció 
primera de la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
06.10 Inscripció al registre d’Entitats, Servei i Establiments Socials, en la Secció d’Entitat 

Privada d’Iniciativa Social, del Departament de Benestar Social i Familia de la 
Generalitat de Catalunya, amb el número E-00373, amb data 15 de noviembre de 
1989. 

 
06.11 Incripció al registre de l’Institut Català de Voluntariat (INCAVOL), del Departament 

de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 
00187 

 
06.12 L’Oficina Española de Patentes y Marcas té registrada la marca Emprex sota el 

número 1.952.901, i ha estat renovada fins el 9 de març de 2025. 
 
06.13 Tarjeta acreditativa del Número d’Identificació Fiscal (NIF). 
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06.14 Certificat de l’Agència Tributària, de data 10 de desembre de 2014, de que 
Conex és una entitat sense finalitats lucratives, segons la Llei 49/2002 de règim 
fiscal. 

 
06.15 Constitució del Consell Consultiu de Conex a l’Assemblea Ordinària del 22 d’abril 

de 2002. 
 
06.16 Escrit de Conex de juny de 2015 certificant l’elecció d’una nova Junta Directiva. 
 
06.17 Escrit del Dpt. de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 9 de juliol de 

2015, informant de que han sigut inscrits els canvis en la composició de la Junta 
Directiva de Conex. 

 
06.18 Model de La Caixa de data 12 de novembrel de 2015, per la declaració de 

l’estructura de propietat o control de Conex, on s’indica que no existeixen persones 
físiques que ostentin, al menys, el 25% del capital social o dels drets de vot. 

 
06.19 Certificat de La Caixa, de data 23 de setembre de 2014,  indicant el número del 

compte corrent de Conex, obert a l’oficina de Plaça Tetuan. 
 
06.20 Acord de la reunió de la Junta Directiva da data 14 de maig de 2014, sobre els 

requisits per a les signatures autoritzades per operar amb les entitats bancàries. 
 
06.21 Federació Catalana de Voluntariat Social: Acta fundacional de la Federació 

Catalana de Voluntariat Social del 18 de noviembre de 1989. Conex hi forma part 
com Entitat Federada amb el número F028 d’associat. 

 
06.22 Consell Assessor de la Gent Gran de la Generalitat: Conex forma com a 

membre de ple dret i el seu President és vocal de l’entitat. 
 
06.23 Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: Formem part oficialment com 

entitat adherida.  
 
06.24 Projecte Radars: Formem part de la Taula Radars de la Nova Esquerra de 

l’Eixample, des de juny de 2014. 
 
 
 
 

 






























