
 

 

Assemblea General Ordinària   

 

Primera convocatòria 18.30 hores 

 

A les 19.00 hores del dia 5 de març de 2019 i en segona convocatòria, comença l’assemblea General 

Ordinària de sòcies  i socis. Amb assistència de 30 socis i sòcies.  

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea. 

2. Presentació de la Memòria  d’activitats de l’any 2018, a càrrec d’Enric Farreras, director. 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2018, a càrrec d’Assumpta  

Rubiralta,  tresorera.  

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2019, a càrrec de Manuel 

Domínguez,  president. 

5. Pressupost de l’any 2019, presentació i aprovació si s’escau, a càrrec d’Asun Rubiralta, 

tresorera. 

6. Presentació d’una nova modalitat d’associat i associada, a càrrec d’Asun Rubiralta. 

7. Torn obert de paraules. 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea  

Joan Camós recorda l’acta de l’assemblea del 2018 que es aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

2.  Presentació de la Memòria  d’activitats de l’any 2018 

Aquest punt es presentat pel director de l’entitat, l’Enric Ferreras que fa una presentació resumida 

de les activitats i projectes que l’entitat va desenvolupar durant l’any 2018. D’aquesta memòria es 

destaca que l’entitat ha organitzat 39 actes i activitats obertes a la ciutat amb un total de 2278 

assistents. També es remarca el volum i nivell dels serveis que l’entitat ofereix que malgrat les cada 

vegada més limitacions mantenen el nivell i usuaris dels darrers anys. 

Un cop acabada la presentació s’aprova per unanimitat la memòria de l’any 2018. 

 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2018  

A continuació l’Asun Rubiralta, tresorera de l’entitat, presenta els balanços que aquest any tenen un 

petit superàvit (1241,96€) producte de l’estalvi en consums, de la congelació de les despeses de 

personal i de les aportacions de socis col·laboradors que han fet tasques voluntàries així com de 

l’obtenció de dos subvencions provinents de la Diputació de Barcelona que no s’esperaven.  

Es remarca un any més la congelació de la subvenció de l’Ajuntament que continua essent de 35.000 

euros.  

Després d’algun comentari sobre els balanços s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2019.  

El Manuel Domínguez, presenta el projecte d’activitats pel 2019 que té un marcat continuisme amb 

algunes novetats de les que es destaquen l’oferta de noves rutes per la ciutat (Ruta sobre el 

cooperativisme i pels polígons d’habitatges de la ciutat). Dues noves propostes que són fruit d’un 

eixamplament en les col·laboracions amb altres entitats. D’una banda, la que ja es va iniciar l’any 

2018 amb l’ateneu cooperatiu de l’Hospitalet “La Col·lectiva” i l’altre fruit d’una nova col·laboració 

amb Òmnium cultural.  El Pla d’Actuació també es aprovat per unanimitat. 

 

 



 

 

5. Pressupost de l’any 2019, presentació i aprovació si s’escau .  

Pren la paraula una altra vegada la tresorera, Assumpció Rubiralta per presentar uns pressupostos 

que segueixen la línia de contenció i moderació dels darrers anys i que difereixen molt poc dels de 

l’any 2017 i 2018.  

Aquest destaca que fruit de la col·laboració amb l’Ateneu Las Col·lectiva la Lídia podrà ampliar la seva 

jornada laboral en 4 hores i passarà de fer 16 a 20 hores amb el benentès que hi ha 4 hores 

d’aquestes que s’han de dedicar a donar suport a l’ateneu esmentat. Moment que s’aprofita per 

recordar o informar si alguna de les persones assistents no ho sabia que l’ateneu La col·lectiva tindrà 

la seva seu al CEL’H si més no durant el 2019. 

El pressupost 2018 també s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

6. Presentació d’una nova modalitat d’associat i associada. 

Continua tenint la paraula l’Asun Rubiralta que comenta que les despeses produïdes per les remeses 

dels rebuts de les quotes es deixa notar a les finances de l’entitat. 

És per aquest motiu que proposa de passar de tres pagaments anuals a un o dos. Una proposta que 

es aprovada per unanimitat dels assistents. 

D’altra banda, recorda que l’any passat no es va augmentar la quota i que tot i que l’any 2017 es va 

fer un augment de 3€ l’any feia molt de temps que les quotes no es tocaven. Aquest fet juntament 

amb la intenció de vincular una mica més el compromís de tots els socis i totes les sòcies demanar 

que s’aprovi un augment de 3€ l’any per aquest 2019. 

Tenint en compte que ja hi ha socis familiars que fan una despesa extra proposa que l’augment 

només afecti a les quotes individuals.  

Els assistents aproven per unanimitat les dues propostes:  

1. Reduir a dos pagaments la quota o a un de sol que serien el mes de març i el mes d’octubre. 

2. Augmentar en 3€ l’any la quota individual. 

 

7. Torn obert de paraules 

Com que a continuació s’ha de fer l’assemblea extraordinària no hi ha punts destacats en aquest 

apartat. 

 

A les 20.30 hores s’aixeca la sessió de la qual aquesta acta n’és un fidel reflex. 

 

 

 

 

Joan Camós Cabeceran      Vist-i-plau 

Secretari del CEL’H                                                                  Manuel Domínguez López 

                                                                                                      President  del CEL’H                   

 



 

 

Assemblea General Extraordinària  Primera convocatòria 21 hores.  

A les 21.30 hores del dia 5 de març de 2019 i un cop acabada l’assemblea ordinària comença 

l’assemblea extraordinària en segona convocatòria, amb assistència de 30 socis i sòcies i que té com 

a ordre del dia: 

1. Renovació de la Junta Directiva. 

2. Torn obert de paraula. 

1. Renovació de la junta. 

El Manuel Domínguez exposa que aquest any hi ha 4 baixes: L’Elena Viusà i la Mercè Olivares 

per motius d’edat i el David Prieto per dificultats de compaginar la seva activitat professional 

amb l’assistència i dedicació a l’entitat. 

D’altra banda, també es comenta que després de fer diferents consultes de moment només 

s’incorporarà la Carme Rimbau que a més de ser sòcia de fa temps, darrerament ja exercia de 

representant del CEL’H en el moviment de defensa del  Castell de Bellvís. 

Així doncs, es posa a votació la incorporació de la Carme Rimbau que rep el suport total dels 

assistents a l’assemblea i per tant, entra a formar part de la nova junta del CEL’H. 

2. Torn obert de paraules. 

Abans de donar per acabada l’assemblea el Manuel Domínguez aprofita per donar la 

benvinguda a la Carme Rimbau i agraeix la col·laboració que han donat al llarg de molts anys 

a la Mercè Olivares, l’Elena Viusà i el David Prieto. Un agraïment que també es fa des del 

personal de l’entitat i de la resta dels assistents a l’assemblea. 

A les 22.30  hores s’aixeca la sessió de la qual aquesta acta n’és un fidel reflex. 

 

Joan Camós Cabeceran      Vist-i-plau 

Secretari del CEL’H                                                                  Manuel Domínguez López 

                                                                                                      President  del CEL’H                   

 

 

 


