ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIO TRES QUARTS PER
CINC QUARTS-ESPAI DE PROGRÉS-ASSOCIACIÓ UNESCO DE L'HOSPITALET

L'Assemblea s'inicia a les 19:30h, en segona convocatòria, el dijous 26 de gener de
2017 amb quòrum suficient a la seu de l'entitat (C/ Josep Maria de Sagarra, 29,
L'Hospitalet de Llobregat), 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 2016.
3- Presentació del tancament del Pressupost 2016, i Informe de Tresoreria a 31-122016.
4- Proposta de Pressupost 2017, i Pla d’actuació amb les activitats a desenvolupar.
5- Moviment de socis de l’any 2016.
6- Aprovació de les quotes de soci pel 2017.
7- Renovació de la Junta Directiva.
8- Proposta de renovació de la Pòlissa de Crèdit.
9- Torn obert de paraules.

Comença l'acte amb la intervenció del President, que dóna la benvinguda a tots els
assistents.
1.- Lectura i aprovació, (si s'escau), de l'acta de la darrera Assemblea
S'aprova l'acta de l'anterior assemblea per unanimitat.
2.- Informe de gestió i valoració de les activitats de 2016
El President, Sr. Amadeu Juan, procedeix a resumir les activitats portades a terme
durant l'any 2016. Destaca que ha estat un any molt intens, amb gran diversitat d'actes
a tots els àmbits de treball de l'entitat.
En menciona com a exemples la iniciativa del Cicle de conferències La Pell de Brau, els
cursos universitaris de l'Aula de Drets Humans, els 9 tallers realitzats amb el JISL'H a
centres educatius de la ciutat, etc. Així mateix, destaca la consolidació de l'Espai de
Reflexió i, específicament, el projecte Vivències amb... Per la seva banda, la
dinamització de l'activitat associativa de la ciutat a partir d'Espai de Ciutadania ha estat
una constant al llarg de tot l'any, destacant també la col·laboració amb entitats com
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FCACU, l'OIH, o Amnistia Internacional L'H. Es menciona l'Espai de Lletres com l'únic
àmbit de millora el 2016, donat que per causes alienes a l'entitat no s'ha arribat al
nombre de sopars literaris previstos a inicis d'any.
Finalment, el Sr. Amadeu Juan fa una valoració final del 2016 com a any molt intens a
nivell d'activitat, així com un any que obre nous camins i espais de col·laboració de
cara al futur. Així, el 2017 es desenvoluparà el projecte de la Tribuna Metropolitana,
organitzada a partir de la col·laboració de Tres Quarts per Cinc Quarts amb El Periódico
de Catalunya. També en destaca la col·laboració amb El Casino del Centre, tot just
iniciada amb la Festa de Benvinguda al Nou Any.
Intervé el vicepresident, Sr. Eloi Moliner, destacant el fet que Tres Quarts per Cinc
Quarts comença a ser un referent d'activitat tant dins com fora de la ciutat de
l'Hospitalet.
3.- Presentació del tancament del Pressupost 2016, i Informe de Tresoreria a 31-122016.
El vicepresident, Sr. Eloi Moliner, exposa que el pressupost 2016 s'ha tancat amb un
6,2% de no materialització d'activitats previstes. Hi ha hagut una disminució en els
ingressos, degut principalment als sopars literaris cancel·lats. Destaca, però, que
aquesta davallada en els ingressos en cap cas ha suposat una reducció de l'activitat
global de l'entitat que, com s'ha apuntat prèviament, ha estat molt intensa al llarg de
tot l'any. El vicepresident destaca l'austeritat i la imaginació com dos dels motors que
ho han fet possible.
Seguidament, s'especifiquen aquells aspectes més negatius a nivell financer. El més
rellevant, és la despesa bancària derivada de la pòlissa de crèdit que s'ha hagut de
demanar com a conseqüència de l'endarreriment en el pagament de la subvenció.
D'altra banda, es destaquen les despeses en matèria de gestoria per tramitar les
nòmines, tot i que es consideren una despesa necessària.
El president, Sr. Amadeu Juan, destaca aquí l'absoluta dependència de Tres Quarts per
Cinc Quarts envers l'Ajuntament, degut al model d'entitat, en què ser soci no té cap
avantatge destacable i on totes les activitats s'organitzen gratuïtament per tal que
siguin obertes a la ciutadania.
S’aproven per unanimitat, tant el tancament del pressupost 2016 com l’informe de
Tresoreria.
4.- Proposta de Pressupost 2017, i Pla d’actuació amb les activitats a desenvolupar.
Com a propostes pel 2017, el President destaca el reforç del projecte de l'Aula de Drets
Humans, mitjançant la realització de dos cursos universitaris més i la inclusió de més
centres d'educació secundària al projecte. D'altra banda, el nou any també presenta el
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repte de construir un espai de discussió d'àmbit metropolità. A més, l'entitat haurà de
reforçar l'activitat de l'Espai de Reflexió i donar una nova empenta a Converses amb...
La nova aposta del 2017 suposa mantenir l'essència de l'entitat en temes de debat,
centrant-nos en l'àmbit de les desigualtats i la promoció dels valors i els drets humans.
Pel que fa a l'àmbit econòmic, el Vicepresident, el Sr. Eloi Moliner, comenta que
l'entitat iniciarà la cerca de noves fonts de finançament, donat que és imprescindible
per permetre una intensificació de l'activitat.
S'aproven per unanimitat, tant el pressupost com el pla d'actuació de 2017.
5-Moviment de socis de l’any 2016.
El tresorer, el Sr. Jesús Rocosa, intervé per comentar els moviments de socis del 2016,
que es tanca amb una davallada de 4 socis que situen l'entitat en 59.
Es discuteix sobre com promoure la inscripció de nous socis, tenint en compte el
caràcter de l'entitat, que és eminentment obert a la ciutat. Els acords amb altres
entitats que puguin donar avantatges als socis de Tres Quarts per Cinc Quarts es
plantegen com una possible solució. També es proposa instaurar un descompte que
permetria a la parella d'una persona ja sòcia, fer-se'n per una quota molt reduïda.
Aquesta mesura no tindria, però, caràcter retroactiu.
Es conclou que falta fer una profunda reflexió en aquest àmbit, que haurà de tenir lloc
pròximament. Es puntualitza, però, que un auge en el nombre de socis difícilment
podrà mai suposar un gran increment pressupostari i en termes d'activitat, però s'hi ha
de seguir insistint com a exercici de responsabilitat vers l'entitat.
6-Aprovació de les quotes de soci pel 2017.
L'any passat ja es van incrementar les quotes de soci. S'aprova mantenir-les estables i
reflexionar sobre possibles vies de motivar noves inscripcions, com ja s'ha comentat en
el punt anterior de l'ordre del dia.
7-Renovació de la Junta Directiva.
La Junta fou renovada en la darrera assemblea general. Se n'aprova ara la ratificació.
L'any vinent caldrà cercar relleus i es menciona la dificultat per atreure gent jove al
projecte.
8-Proposta de renovació de la Pòlissa de Crèdit.
El President, el Sr. Amadeu Juan, proposa continuar solucionant la manca de liquiditat
que es produeix a principis d’any fins a la recepció de la subvenció municipal amb la
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renovació de la pòlissa de crèdit amb l'entitat fincancera CaixaBank, per un import de
12.000 €.
Tot seguit, es procedeix a la lectura de l’article següent:
1. Tramitar per al 2017 la prorrogació de l’actual pòlissa de crèdit, d’un any de vigència
i de fins a dotze mil euros, amb l’entitat bancària La Caixa.
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.
No havent-hi més temes per tractar, es tanca l'Assemblea General Ordinària vora les
21 hores del dijous 26 de gener del 2017.

La Secretària

El President
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