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ASSEMBLEA GENERAL D’ASSOCIATS I ASSOCIADES

VALORACIÓ I PREVISIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

“La crisi de creixement de l’entitat” d’aquests darrers anys, motivada especialment per

l’increment d’usuaris/es als diferents serveis del CEL’H, ha repercutit en l’ augment de les
despeses i alhora en fer evident la necessitat d’incrementar l’actual estructura assalariada així
com el nombre de les persones disposades a donar suport a l’entitat amb el seu treball de
voluntariat.

Fins el moment no hem aconseguit una millora en els convenis i subvencions que s’adeqüi més equànimement a la nova
realitat de l’entitat. També han estat insuficients les noves incorporacions de persones per fer tasques de
voluntariat.Tot plegat ha comportat fer un sobre-esforç molt important per mantenir la dinàmica, els projectes,
activitats i serveis amb el rigor i la serietat que caracteritza el CEL’H. Aquesta situació ha recaigut molt
especialment en l’equip de personal del CEL’H, del president i d’alguns membres de la Junta.

Els recursos econòmics per aquest any 2005.

Enguany s’’ha afegit a la situació
esmentada el fet que les entrevistes, acords i les resolucions dels convenis i de les subvencions
amb les Institucions s’han endarrerit considerablement respecte de l’any anterior:

Generalitat de Catalunya: Pel que fa el Departament de Cultura ( CPTPC) de la Generalitat- conveni Generalitat amb les
Caixes d’estalvi catalanes- hores d’ara encara no s’ha determinat la resolució final. També la resolució de la subvenció d’
Actuacions Comunitàries i Cíviques-sembla que no es produirà fins el mes d’octubre/novembre.
Ajuntament: El trasllat d’Acord del conveni està aprovat, però, la data de pagament respecte a l’import econòmic
conveniat està prevista per al dia 25 de juliol.

Tanmateix l’ injust tractament fiscal aplicat a les associacions, com és el cas de la Llei de l’Impost
de Societats que des de l’any 2003 fa que els ingressos quedin gravats per aquest nou impost.
Certament queden exemptes les subvencions, quotes, convenis i/o donatius, però, sempre i quan
s’hagin comunicat a través de les declaracions de l’IVA (prorrata de final d’exercici) i que per al
CEL’H en aquest moments representa un pagament a Hisenda d’entre un 26% o 24% d’aquests
ingressos, situació que òbviament ha repercutit en el tancament d’ aquests dos darrers exercicis
amb pèrdues (dèficit).

Renovació de la Junta i de la presidència.

Com ja sabeu segons els nostres “Estatuts”,
cada dos anys cal posar a disposició els càrrecs de la meitat de la Junta i cada quatre anys el
càrrec de president/a. Aquest any 2005 ens trobem amb aquesta situació. El Carles Santacana,
que és president del CEL’H des de fa deu anys, ha plantejat deixar el seu càrrec de president per
motius de coherència i necessària renovació dels càrrecs directius i de representació en les
associacions. Tot i que seguirà formant part de la Junta.

La Junta, per aquests motius, ha decidit ajornar la data de l’Assemblea General per el darrer
trimestre de l’any. Ens cal clarificar amb més exactitud la situació econòmica i elaborar una
proposta de reajust de l’entitat tenint en compte els recursos humans i econòmics actuals. Es
necessari també descongestionar l’esforç i el treball absolutament sobredimensionat de l’equip de
personal i poder assumir el relleu de l’actual president i la composició de la Junta amb les millors
condicions possibles. A partir del mes d’octubre us farem arribar més informació així com la data de
la convocatòria.
ELS REBUTS DE LES QUOTES DELS ASSOCIATS/ES
Avançament de la data de lliurament ( rebuts període maig-agost)
Tenint en compte la breu exposició feta i el fet que des de fa un mes no es pot assumir el
pagament dels sous del personal, lloguer, assegurances... ( tot i la pòlissa de Crèdit que tenim
establerta amb La Caixa), us notifiquem que us hem avançat el lliurament dels rebuts amb data
d’11 de juliol. Aquest ingrés representa un 22% de l’import necessari per cobrir els pagaments
puntuals d’emergència. Per tant hem plantejat a l’Ajuntament la necessitat d’avançar la data
prevista de pagament del Conveni. També estem fent gestions amb el director de la nostra oficina
de La Caixa a fi de poder mantenir fins a finals de juliol un descobert del límit del capital de la
pòlissa que tenim.

NOUS DOCUMENTS QUE ESTAN A LA VOSTRA DISPOSICIÓ
PROCESSOS PARTICIPATIUS : El CEL’H al llarg d’aquest any i dins dels anomenats processos
participatius de l’Ajuntament, ha estat membre de dues comissions de treball per dos temes
concrets :
La Comissió de treball « Casc Antic L’H- conjunt històric carrer Xipreret i entorn » formada per
l’Ajuntament: senyor Antoni Renalias (tècnic adscrit a l’ADU) senyor Jordi Piera, coordinador del districte I
.Comissió de veïns i veïnes del carrer Xipreret, representada per Lluïsa Carmona, Josep Bordas, Jordi
Carrera i Loli Verge i el Centre d’Estudis de l’Hospitalet, representat per Mercè Artigas, Miguel Angel
Montón, Mireia Mascarell i Montserrat Perelló .
Aquesta Comissió comença a funcionar el mes de maig del 2004. El procés ha estat llarg i controvertit fins
que finalment el passat mes d’abril es va acordar amb una reunió amb l’alcalde de la ciutat, la realització d’ un
“Pla especial Urbanístic de millora i rehabilitació d’ aquest conjunt”. A partir del mes de juny la Comissió ha
reiniciat les sessions de treball encaminades ja a la discussió i acords sobre aquest Pla.
El dossier , realitzat pel CEL’H i la Comissió de veïns i veïnes del c. Xipreret no es per tant aquest Pla Especial, però si un breu diagnòstic
de la situació : antecedents, procés i acords i desacords treballats en la Comissió i sol.licitud del Pla esmentat. El trobareu a la vostra
disposició al Servei de BABEL’H del CEL’H.

Comissió de treball “Revisió i Propostes del Nomenclàtor de l’Hospitalet a l’Informe de Text Refós de
la Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament” formada per l’Ajuntament: Sr. Àlex Mora (cap Servei
Urbanisme...), Sra. Susi Gómez (assessora Ponència Urbanisme...), Sr. Robert Álvarez (cap secció Gestió
Urbanística), Sr. Carles Reyes (arquitecte tècnic Urbanisme), Sr. Justo García (cap Planejament Urbanístic
ADU), Sr. J.M. Solias (cap Patrimoni Àrea Educació i Cultura). Representants CEL’H: Sr.Miguel Ángel Montón
i Sra. Montse Perelló i representant del Centre de Normalització Lingüística de l’h: Sra. Eva Rodriguez.
President: el tinent d’alcalde Sr. Molina.
Aquesta Comissió inicià la seva tasca el mes de novembre del 2004 i l’ha finalitzada el passat mes de juny .
En la darrera sessió el CEL’H va lliurar els dossiers de l’Informe com a resultat final del consens adoptat en les diferents sessions de
treball a fi i efecte que pugui ser discutit per l’Equip de Govern i els diferents Grups Polítics Municipals. Independentment del procés que
l’Ajuntament estimi oportú i de la resolució i/o aprovació en el Ple de l’Ajuntament, si s’escau aquest informe ja el podeu consultar en el
CEL’H.

Us recordem que com és habitual els dossiers de la Memòria i el Tancament d’exercici del 2004 i el Pla d’Actuació
i Pressupost del 2005 des del mes de març passat estan també a la vostra disposició per si abans de l’Assemblea
els voleu consultar.

