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Assemblea General Ordinària  Primera convocatòria 18.30 hores 

A les 19.00 hores del dia 10 de març de 2020 en segona convocatòria, comença l’assemblea 

General Ordinària de sòcies  i socis. Amb assistència de 22 socis i sòcies. 

L’ordre del dia correspon als punts preceptius d’una assemblea: 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a la darrera assemblea. Aquesta 

vegada es tracta de l’acta de l’Assemblea General Ordinària i Assemblea 

Extraordinària. 

2. Presentació de la Memòria  d’activitats de l’any 2019 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2019.  

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2020.  

5. Pressupost de l’any 2020, presentació i aprovació si s’escau.  

6. Torn obert de paraules. 

Assisteixen: M Pau Trayner, Joan Camós, Miquel González, Pep Calvis, Ada Cid, Miguel Solana, 
Vicenç Sabater, Lídia Santacana, Genís Pascual, Nelly Peidró, Neus Juvillà , Carme Rimbau, M 
Pilar Massana, Enric Farreras, Manuel Dominguez. Natalia Piernas , Josep M Valero, Núria Toril,                                        
Franco, Catalina, Joan Masedeu i Carme Masdeu 
S’excusen i mostren el seu suport als acords que es prenguin: Carles Santacana, Mireia 

Mascarell, Guadalupe Miras, Begoña Ruiz, Neus Navarro, Francesca Gilabert i Guillem Cansado, 

Kiko Segura i Xavier Martí, Mireia Mascarell, Carles Santacana, Asun Rubiralta i Marcel Poblet. 

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

Una de les sòcies assistents fa constar una errada en l’acta de l’assemblea 

extraordinària quan es diu el número de membres que deixen el càrrec i la relació dels 

mateixos. L’Enric Ferreras, director del CELH, pren nota i comenta que es farà l’esmena 

corresponent. Un cop fet aquesta apreciació es procedeix a l’aprovació de les dues 

actes per unanimitat dels assistents. 

2. Presentació de la Memòria  d’activitats de l’any 2019 

L’Enric exposa mitjançant un power point l’activitat que s’ha fet durant el 2019 fem 

una ràpid repàs en el que s’explica el nombre d’activitats i presències de l’entitat.  

La memòria també es aprovada per unanimitat dels assistents. 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2019  

En absència de la tresorera, Asun Rubiralta, l’Enric Ferreras exposa el balanç econòmic 

que es tanca amb un lleuger dèficit de 399€. Un dèficit que es considera moderat i que 

ens pot permetre ser raonablement optimistes. Els balanços també s’aproven per 

unanimitat dels assistents. 

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla d’Actuació de l’any 2020. 
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El Manuel Domínguez, és l’encarregat de presentar el projecte d’activitats per al nou 

any. El Manuel fa una breu repassada i posa en valor alguns dels projectes com dos 

exposicions que s’estan treballant pel Museu (Segregació de la Marina; Història de la 

indústria del vidre a l’Hospitalet) les publicacions com els Quaderns d’Estudis 34 i el 

número 11 de la col·lecció Josefina Gómez Olivares i el projecte de la història del 

primer dispensari de la Creu Roja. Un projecte que ha arribat des del Consell de Síndics 

de la ciutat. Sense deixar de banda la resta de projectes i activitats. 

5. Pressupost de l’any 2017, presentació i aprovació si s’escau . 

En aquest punt torna a prendre la paraula l’Enric Ferreras en absència de l’Asun 

Rubiralta i es presenta un pressuposts de contenció malgrat l’augment del 5,39% 

respecte del de l’any anterior. Un augment que s’explica pels augments dels costos 

dels  serveis i dels consums. El pressupost pel 2020 també s’aprova per unanimitat dels 

assistents.  

6. Torn obert de paraules. 

Aquest punt es tanca amb els comentaris sobre l’encert de fer un únic cobrament de la 

quota d’associats ja que això ha servit també per estalviar especialment en les 

comissions bancaries. 

En aquest punt també intervé l’Enric Ferreras per informar que el CELH ha estat inclòs 

en el “Cens de les entitats que Fomenten el Català”. Un aspecte que a banda de 

prestigiar l’entitat també servirà perquè alguns associats i associades puguin desgravar 

part dels diners que han donat a l’entitat en forma de quotes o altres en la Declaració 

de la Renda. 

A les 19.45 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                   
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Assemblea General Extraordinària   

A les 20.15 hores del dia 10 de març de 2020, un cop acabada l’assemblea ordinària comença 

una assemblea extraordinària especial ja que es tracta de renovar un únic càrrec. Es tracta del 

càrrec de secretari que ha vingut desenvolupant des del mes de març de 2010 fins avui i que 

ha estat membre fundador de l’entitat i membre de la junta des del moment del naixement de 

l’entitat i que després de 36 ha decidit posar punt i final a la seva trajectòria d’una forma tan 

directament implicat tot i que es mantindrà com a col·laborador de l’entitat. 

Per tant aquesta assemblea té un únic i concret punt de l’ordre del dia:  

1. El relleu de Joan Camós com a secretari del CELH.  

Un cop feta l’explicació d’aquesta assemblea ell Manuel Domínguez, pren la paraula per agrair 

al Joan tota la feina que ha fet i sobretot per agrair-li que hagi estat un mestre  per a una bona 

part de les persones més joves de l’entitat en tots els àmbits i facetes en eles que ha participat. 

l’entitat. 

A continuació es dóna a conèixer la persona que substituirà al Joan i que és el Xavier Martí, 

hospitalenc vinculat al CELH recentment en un parell de projectes i que avui ha excusat la seva 

assistència perquè està exposant en un sala de la ciutat fet que li ha impedit de ser amb 

nosaltres avui. 

A les 20.45  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                   


