Assemblea General Ordinària
A les 19.00 hores del dia 9 de març de 2021 en primera convocatòria, comença l’assemblea General
Ordinària de sòcies i socis. Amb assistència de 21 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 de 10/03/2020. 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 2020
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2020.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2021.
5. Pressupost de l’any 2021, presentació i aprovació si s’escau.
6. Torn obert de paraules.
Assisteixen: Joan Camós, Miguel Solana, Vicenç Sabater, Lídia Santacana, Genís Pascual, Carme
Rimbau, M Pilar Massana, Enric Ferreras, Manuel Domínguez, Natalia Piernas , Josep M Valero, Núria
Toril, Òscar Garcès (representat),Jesús Vila, Assumpta Rubiralta, Antonio Baños, Marta Piera, Clara
Parramon, Xavier Marti, Pilar Salvatella i Albert Muñoz
Le reunió es celebra ONLINE i la documentació que cal sotmetre a votació ha estat enviada a tots els
socis i sòcies per correu electrònic personalitzat.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea
Un cop llegides l´Acta Ordinària de la Assemblea del 2020 i la Extraordinària que es va fer pel relleu
de la secretaria, es procedeix a l’aprovació de les dues actes per unanimitat dels assistents.
2. Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2020
El President Manuel Domínguez procedeix a fer un resum de les activitats realitzades durant l´any
2020, que consten en el Memòria adjunta ,presentada telemàticament als assistents ,remarcant la
negativa incidència que la pandèmia que ha provocat un trastorn en la normal activitat pública del
CELH .
La memòria també es aprovada per unanimitat dels assistents.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2020
La Tresorera , Asun Rubiralta, exposa el balanç econòmic del any 2020 (Balanç i Compte de
Resultats) que es tanca amb un lleuger benefici de 344,45€. La reducció d´ingressos corrents a
causa de la menor activitat del CELH per la pandèmia, ha estat “compensada” per el menor impacte
de la despesa de personal que s’ha pogut acollir a les subvencions dels ERTO del Ministeri de Treball.
De no ser per això el tancament hauria estat deficitari.
Els balanços també s’aproven per unanimitat dels assistents.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla d’Actuació de l’any 2021.
El Manuel Domínguez, és l’encarregat de presentar el projecte d’activitats per al nou any.
A mes de la tradicional presència del CELH en consells i taules sectorials de ciutat i en plataformes
ciutadanes i fòrums de debat de la ciutat , glossa la propera edició de Quaderns d’Estudi número 35,
que versarà sobre el Cooperativisme a la ciutat; es destaca també la propera aparició de un
monogràfic sobre “Bones practiques d´acollida educativa a L´Hospitalet “ dins la col·lecció
“Josefina Gómez Olivares”; el projecte de la Historia de la Fabrica Tecla Sala i “Cartes des de les

guerres”, a nivell de possibles publicacions. També destaquen els treballs de producció i investigació
sobre “La segregació de la Marina de l´Hospitalet”; la Historia de la industria del vidre i un projecte
sobre la Població gitana a l´Hospitalet, entre d´altres.
Es fa especial esment en la necessitat de realitzar els actes en format streeming per tal de facilitarne la difusió. Es comenta la necessitat d’aprendre i millorar en la comunicació audiovisual, veient que
aquest model s’està imposant davant les limitacions de fer actes públics i la limitació de l’aforament
als mateixos tot plegat motivat per la pandèmia de la COVID-19. I tenint en compte que es tracta d’un
recurs que ha arribat per quedar-se.
5. Pressupost de l’any 2021, presentació i aprovació si s’escau .
En aquest punt, torna a prendre la paraula l’Asun Rubiralta i es presenta un pressupost de contenció
malgrat l’augment de la subvenció municipal respecte del de l’any anterior. Un augment que s’explica
per la consolidació de un import global de subvenció de 41.000 euros que incorpora definitivament
els 35.000 que es venien rebent de manera habitual des de l’Àrea de Cultura mes 6.000 euros
procedents de l’Àrea d’Educació en forma de projectes encarregats des d’aquesta àrea. La subvenció
serà anual.al i el nou acord amb l´ajuntament deixa sense efecte el Conveni Marc per 4 anys que
havíem anat fent fins ara.
Els augments dels costos dels serveis i dels consums han estat ponderats amb contenció i es preveu
una partida de 2.500 euros per a renovació / inversió tecnològica per assolir les noves tasques àudio
visuals i d’emissió en streaming.
El pressupost pel 2021 també s’aprova per unanimitat dels assistents.
6. Torn obert de paraules.
En aquest punt i a requeriment de diversos socis es remarca la urgència de trobar algun representant
estable del CELH en l´Espai de Ciutadania ( actualment vacant per el trasllat fora de Barcelona del
soci que ens representava) . Es considera d’urgència no sols per garantir la presència i la veu del
CELH en aquest espai si no per fer palesa la opció del CELH sobre aspectes de ciutat (urbanístics , de
patrimoni i de l´estat dels serveis a la ciutat que darrerament travessen moments crítics i han
ocasionat fortes polèmiques entorn de l´actitud del equip de govern municipal) .
La junta considera la urgència de la qüestió i la tractarà en una propera junta. A les 20.45 hores
s’aixeca la sessió de la qual aquesta acta n’és un fidel reflex.
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