Assemblea General Ordinària Primera convocatòria 18.30 hores
A les 19.00 hores del dia 7 de març de 2017 i en segona convocatòria, comença l’assemblea
General Ordinària de sòcies i socis. Amb assistència de 30 socis i sòcies.
Presentació del Fòrum de l’Hospitalet.
Com a activitat prèvia a l’assemblea, el Joan Camós, secretari del CEL’H i membre del Fòrum de
l’Hospitalet explica a l’assemblea el que és aquest col·lectiu, per donar-lo a conèixer i perquè el
Fòrum està directament vinculat al CEL’H ja que a més de tenir representants el CEL’H li cedeix
la seva seu per a les reunions.
Un cop acabada la intervenció del Joan Camós s’inicia l’assemblea amb la següent ordre del
dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea.
2. Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2016, a càrrec d’Enric Farreras,
director.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2016, a càrrec
d’Assumpta Rubiralta, tresorera.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2017, a càrrec de
Manuel Domínguez, president.
5. Pressupost de l’any 2017, presentació i aprovació si s’escau, a càrrec d’Asun
Rubiralta, tresorera.
6. Renovació de la junta.
7. Torn obert de paraules.
Assisteixen: Jaume Miró, M. Pilar Massana, M. Pau Trayner, Jaume Botey, Albert Muñoz,
Francesc Diví, Robert Escribano, Cristina Santón, Josep M. Figuereas, Vicenç Sabater, Marcel
Poblet, Carles Ferrer, Antonio Baños, Núria Toril, Núria Ribas, Mercè Olivares, Felip Gómez,
Genís Pascual, Manuel Domínguez, Enric Ferreras, Asun Rubiralta, Joan Camós, Ivan Nieto, Sam
Ferrer, Carme Rimbau, Clara Parramon, Josep Ferrer Llop, Lídia Santacana, Joan Soto, Pep
Calvis.
S’excusen i mostren el seu suport als acords que es prenguin: Carles Santacana, Mireia
Mascarell, Guadalupe Miras, Neus Juvillà, Nelly Peydró, Rosa M. Ferrer, Conchi Sanmartín,
Cristina Propios, Marta Piera, Josep M. Valero.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea
Els continguts de l’acta de l’assemblea de l’any 2016 es presenten en un power point i
després de comentar-la s’aprova per unanimitat dels assistents.
2. Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2016
L’Enric exposa mitjançant un power point l’activitat que s’ha fet durant l’any passat.
La memòria també es aprovada per unanimitat.
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3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2016
En aquest punt pren la paraula l’Asun Rubiralta, tresorera de l’entitat. Presenta uns
balanços negatius però negatius de forma moderada i que en aquests termes resulten
“sostenibles” però que cal no refiar-se i fer alguns replantejaments de base sobre el
finançament de cada projecte.
Després d’algun comentari els balanços corresponents a l’exercici 2016 són aprovats
per unanimitat dels assistents.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2017.
El Manuel Domínguez, és l’encarregat de presentar el projecte d’activitats per al nou
any. Un Pla d’activitats que de fet ja s’ha començat i sobre el que ja s’ha començat a
treballar sempre d’una forma moderada tenint en compte que calia aprovar-lo en
assemblea. El Pla d’Actuació també es aprovat per unanimitat.
5. Pressupost de l’any 2017, 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. Un
pressupost que també s’aprova per unanimitat dels assistents.
6. Renovació de la junta.
Finalment arribem al punt de la renovació de junta d’acord amb els estatuts de
l’entitat.
En aquest punt es fa constar que els càrrecs que s’han de renovar manifesten la seva
voluntat de continuar.
En canvi Carles Santacana i Torres, el càrrec del qual s’havia de renovar el 2019
manifesta la voluntat de causar baixa de la junta pe motius professionals. Una
renúncia acceptada per l’assemblea.
En la línia d’incorporar persones joves i amb capacitat de treball i de rejovenir la junta
es presenten les propostes de Marta Piera i González i Vicenç Sabater Quintana com a
nous membres de la junta. Propostes que s’accepten per part de l’assemblea i que per
tant passen a formar part de la junta des d’aquest mateix moment.
En aquest punt, Manuel Domínguez, president els dona la benvinguda i deixa oberta la
porta a noves incorporacions.
7. Torn obert de paraules.
En el torn obert de paraula torna a sortir el tema del finançament de l’entitat. Un
finançament que encara depèn molt dels ingressos per subvencions, d forma especial
pel conveni i els projectes encarregats per l’Ajuntament. En aquest punt l’Asun
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Rubiralta comenta que potser un primer pas pot ser l’augment de la quota d’associats ,
també perquè el darrer augment va ser el 2007.
Es proposa un augment d’1€ per quadrimestre. Un augment que suposarà 3€ anuals.
Proposta aprovada per unanimitat de l’assemblea.
Seguint en aquesta línia la Núria Toril i la Núria Ribas comenten la possibilitat d’oferir
serveis en el projecte “Tandem” dinamitzat per l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament.
La Junta es compromet a fer les gestions corresponents per saber com es pot articular
una col·laboració del CEL’H en el marc de “Tandem”.
Finalment també es comenta la possibilitat de tramitar la Declaració d’Utilitat Pública
per incentivar les aportacions privades a l’entitat ja que està Declarada d’Utilitat
Pública facilita la desgravació fiscal als socis, patrocinadors i mecenes.
Aquesta proposta també es aprovada per unanimitat dels assistents i s’encona la feina
de tramitació de la Declaració d’Utilitat Pública a la junta.

A les 21 hores s’aixeca la sessió de la qual aquesta acta n’és un fidel reflex.

Joan Camós Cabeceran
Secretari del CEL’H

Vist-i-plau
Manuel Domínguez López
President del CEL’H
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