ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ TRES QUARTS PER CINC
QUARTS, ESPAI DE PROGRÉS, ASSOCIACIÓ UNESCO DE L’HOSPITALET

Es celebra l’Assemblea a les 19,00 h. del 31 de gener de 2019 amb el quòrum suficient
a la seu de l’entitat, carrer Josep Mª de Segarra, 29 de L’Hospitalet, amb el següent
ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea.
2.- Informe de gestió i valoració de les activitats de 2018.
3.- Presentació del tancament del Pressupost 2018 i Informe de Tresoreria a
31.12.2018.
4.- Proposta de Pla d’actuació i Pressupost 2019.
5.- Moviment de socis de l’any 2018.
6.- Aprovació de les quotes de soci pel 2019.
7.- Elecció de la Junta Directiva.
8.- Proposta de renovació de la pòlissa de crèdit.
9.- Torn obert de paraules.
Comença l’acte a les 19,15 h. amb la intervenció del President que dóna la benvinguda
als assistents.

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea
A pregunta del President, els assistents afirmen conèixer el contingut de l’acta de
l’Assemblea de 2018 i estar-hi d’acord.
S’aprova per unanimitat.

2.- Informe de gestió i valoració de les activitats de 2018.
El President comença per qualificar l’any 2018 com any excepcionalment diferent per
dos fets coincidents, la celebració dels 25 anys d’existència de l’entitat i la celebració
de l’acte en record dels dos socis desapareguts l’any anterior coincidint amb el primer
aniversari.
Fa després un repàs a les activitats portades a terme durant el 2018, any que qualifica
de molt interessant en el que, tot i la dificultat per intentar suplir l’absència de l’Eloi
Moliner en el programa d’Espai de Debat, l’entitat ha aconseguit mantenir el nivell

gràcies a la implicació d’alguns socis. Destaca la importància de la realització de 31
tallers per a joves de batxillerat en els que s’ha creat una dinàmica de grup molt
interessant. Comenta també la realització dels cursos universitaris en el que
l’assistència ha sigut bastant baixa.
El President informaque s’ha realitzat un acte amb l’UNESCO, que els actes d’ Espai de
Lletres, tant si han sigut precedits de sopar com no, han tingut molt bona acceptació i
una assistència important com ja és habitual, s’ha col·laborat en 5 actes de música en
els que l’entitat ajuda a fer-ne difusió.
Els assistents constaten el fet que en els actes d’Espai de Debat que s’han portat a
terme al centre Tecla Sala l’assistència ha disminuït lleugerament, tot i que esperen
que en el futur s’aconseguirà que l’assistència sigui equivalent a la dels actes realitzats
als locals del centre.
S’aprova per unanimitat l’informe i la valoració.

3.- Presentació del tancament del Pressupost 2018 i informe de Tresoreria a
31.12.2018.
El President informa dels ingressos i les despeses de l’any 2018, detallant les partides
més importants i informa que hi ha hagut un tancament de 39.557,23 €.
L’informe de Tresoreria a 31.12.2018 l’exposa seguidament el Tresorer de l’entitat i
convida als socis a mirar els comptes, informant que l'entitat ha tancat amb un dèficit
de 3.588,43 €.
S’aprova per unanimitat, tant el tancament com l’informe de Tresoreria.

4.- Proposta de Pressupost 2019 i Pla d’actuació amb les activitats a desenvolupar.
El President explica el Pla d’actuació pel 2019 amb la proposta de realitzar uns 9 actes
de Espai de Debat amb temes d’actualitat, 5 actes de Espai de Lletres, 5 actes de Espai
de Música, dos dels quals amb l’ESMUC, 4 reunions de Espai de Reflexió, 2 cursos
universitaris i 31 tallers conjuntament amb el J.I.S, continuar l’estreta col·laboració
amb la Creu Roja en el nostre Espai de Solidaritat, continuar la col·laboració amb Espai
de Ciutadania i continuar donant suport a Amnistia Internacional a L’Hospitalet.
Suggereix alguns temes com xerrada sobre Europa, les eleccions, els Drets Humans,
etc.
Aquest Pla d’actuació porta adjunta una proposta de Pressupost que presenta el
President de 36.520 €, dels quals 25.485 € seran de subvenció municipal (16.485€ de
l’àrea d’Alcaldia i 9.000 € del Programa municipal de Cooperació i Solidaritat), 4.500
€ de Caixa Bank i 6.535€ de quotes de socis.
El punt queda aprovat per unanimitat, tant pel que fa al Pla d’actuació com al
Pressupost.

5.- Moviment de socis.
El Tresorer informa que al 2018 hi ha hagut 8 baixes i 3 altes que fa un total de 57
socis a 31.12.2018.
Els assistents insisteixen en la necessitat de posar en marxa un pla d’increment de
socis i increment de recursos que s’estudiarà en breu.

6.- Aprovació de les quotes de soci 2018
La Junta fa una proposta d’increment de la quota de soci a 30 € al trimestre.
S’aprova per unanimitat.

7.- Elecció de la Junta Directiva
La Junta proposa la baixa, a petició pròpia, del Sr. Jesús Solores per no poder
compatibilitzar les seves funcions a la Junta amb la seva actual i futura dedicació a la
Creu Roja de L’Hospitalet.
Els altres integrants de la Junta es mantenen en el seu càrrec, per tant la Junta queda
configurada tal com segueix:
President Honorífic

Josep Tejedor Soler

President

Amadeu Juan Prat

Vicepresident

Josep Maria Tarrats Mallafré

Secretari

Alícia Farré Borràs

Tresorer

Jesús Rocosa Mitjavila

Vocal

Francesca Nadal Vilaplana

Vocal

Francisco Tavera Castillo

Vocal

Francesca Gilabert Cortina

Vocal

Dolors Sánchez Sánchez

Vocal

Josefina Rañé Tarragó

Vocal

Mercè Olivares Soler

Vocal

José María García-Pastor Carro

S’aprova per unanimitat.

8.- Proposta de renovació de la pòlissa de crèdit
El President proposa continuar solucionant la manca de liquiditat que es produeix a
principis d’any fins a la recepció de la subvenció municipal amb la subscripció d’una
pòlissa de crèdit amb Caixa Bank per un import de 12.000 €.
El President procedeix a la lectura de l’article següent:
1. Tramitar per al 2019 la prorrogació de l’actual pòlissa de crèdit, d’un any de vigència
i de fins a dotze mil euros, amb l’entitat bancària Caixa Bank.
2. Que la pòlissa de crèdit, a efectes d’una més ràpida tramitació, sigui subscrita
novament, a títol personal, pel president, el secretari i el tresorer de la nostra entitat.
3. Que totes les despeses que aquesta pòlissa pugui generar siguin assumides en el
capítol de despeses de l’entitat.
4. Que tots els membres de la Junta Directiva, elegits en aquesta assemblea es facin
expressament solidaris amb les tres persones que subscriuran la pòlissa de crèdit, pel
que fa a la responsabilitat de qualsevol tipus que pugui originar-se com a conseqüència
de la tramitació de la esmentada pòlissa.
L’assemblea aprova aquest punt per unanimitat.

9.- Torn obert de paraules
El Sr. Joan Torras proposa iniciar accions per obtenir un increment important de
recursos que ell mateix s’ofereix per posar en marxa.
La Sra. Dolors Sánchez suggereix fer la donació d’alguna obra d’art de pintura a
l’Associació.

No havent-hi més temes per tractar, es tanca l’Assemblea Ordinària sent les 20 hores i
45 minuts del 31 de gener de 2019.

La Secretària

Vistiplau del President

