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 19:30 h. del 27 de gener de 2016 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 2015.
3.- Presentació del tancament del Pressupost 2015 i Informe de Tresoreria a
31.12.2015.
4.- Proposta de Pressupost 2016 i Pla d’actuació amb les activitats a desenvolupar.
5.- Moviment de socis de l’any 2015.
6.- Aprovació de les quotes de soci per 2016.
7.- Elecció de la nova 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 als assistents.

1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea
El President, Amadeu Juan, llegeix l’acta de l’Assemblea del 29 de gener de 2015.
S’aprova per unanimitat.

2.- Informe de gestió i valoració de les activitats de 2014.
El President explica les activitats portades a terme durant l’any 2015. Afirma que ha
sigut un any molt potent pel que fa als actes realitzats.
Destaca la creació de l'Aula dels Drets Humans de L'Hospitalet, els tallers de
sensibilització realitzats als instituts i fa especial esment del protocol signat amb
Amnistia Internacional Catalunya. Aquest protocol consisteix en col·laborar amb ells a
crear un grup propi d'Amnistia Internacional Catalunya a L'Hospitalet.
El president procedeix seguidament a fer un repàs a totes les activitats realitzades.
S'ha de destacar la Setmana de la Solidaritat en col·laboració amb la Creu Roja i també

constatar que el suggeriment fet per Joan Francesc Marco sobre l'Espai de Clàssica s'ha
fet realitat: hem celebrat cinc actes al Barradas i un a Can Sumarro a l'aire lliure.
Pel que fa a l'Espai de Reflexió constata que s'ha consolidat amb la realització de 4
actes durant el curs 2015 i que caldria intentar fixar un dia al mes per celebrar-ne un.
El que estava previst respecte als debats electorals no es va arribar a realitzar perquè
per les eleccions municipals vam pensar que era Espai de Ciutadania qui l'havia
d'organitzar i finalment no es va celebrar.
Informa als assistents que la nostra associació està impulsant l'Espai de Ciutadania.
Referent al balanç de l'any destaca com a punts molt positius:
a) El local ha canviat completament la dinàmica de l'associació. Podem organitzar-hi
actes, cursos, trobades i reunions i cedir a alguna altra entitat que ho necessiti.
b) La Comissió Permanent està perfectament consolidada amb una reunió setmanal en
la que es posa en comú la línia programàtica a seguir per l'entitat. És un gran avanç
organitzatiu.
c) Destaca la implicació de determinats membres de la Junta que dediquen molt de
temps al funcionament de l'entitat.
d) Comenta que la Junta ha trobat la manera d'abaratir els costos dels debats, obtenint
col·laboracions de membres de l'entitat i d'algun ponent de manera gratuïta
e) Destaca que aquest curs hem realitzat 3 sortides culturals.
El president insisteix en la preocupació pels temes que no arribem a assolir com:
a) No acabem de funcionar respecte a l'ús de les xarxes socials.
b) No donem prou visualització als actes que realitzem.
c) Continuem amb la falta d'implicació dels joves.
d) Ens falta resposta ràpida en l'organització d'actes relacionats amb l'actualitat més
immediata.
Per acabar el President informa que l'entitat està participant en l'Observatori de la
Infància i la Joventut a L'Hospitalet i en fa una breu descripció.
Conclou la seva intervenció fent una valoració molt positiva de l'any tant a nivell
quantitatiu com qualitatiu.
3.- Presentació del tancament del Pressupost 2015 i informe de Tresoreria a
31.12.2015.
El Vice-president, Sr. Eloi Moliner, exposa que s'ha realitzat un tancament equilibrat de
l'any pressupostari com és necessari pel que marquen les administracions. Referent al
pressupost que s'havia fixat, hem seguit el que estava previst exceptuant una part

corresponent a l'Espai de Lletres que ens ha comportat menys ingressos i menys
despeses pel fet que van fallar dos escriptors que teníem previstos.
Hem incrementat la recaptació per quotes de socis i hem pogut dotar-nos d'una
mínima infraestructura pel local. També el local ha comportat més despesa com és la
de la neteja.
Havíem previst un tancament de 35.000 euros i hem tancat amb 32.000,
aproximadament un 10% menys.
S’aprova per unanimitat, tant el tancament com l’informe de Tresoreria.

4.- Proposta de Pressupost 2016 i Pla d’actuació amb les activitats a desenvolupar.
El Pressupost per l'any en curs l'hem previst dins de la moderació: a priori aspirem a
que creixi una mica la subvenció de Cooperació per finançar l'Aula dels Drets Humans
de L'Hospitalet. La resta de paràmetres econòmics són similars a anys anteriors.
Hem de considerar que tindrem més despesa pel que fa al personal col·laborador per
una major dedicació ja que la necessitem i necessitem tenir el local obert.
Tot això fa que passem a un pressupost de més de 39.000 €.
Pel que fa al Pla d'Actuació, esmentar que es pretén continuar amb els espais ja
consolidats i apostar amb força per l'Aula dels Drets Humans i algun altre projecte que
pugui sorgir al llarg del curs.
S’aprova per unanimitat, tant el pressupost com el pla d'actuació per 2016.
5.- Moviment de socis.
El Tresorer informa que al 2015 hi ha hagut un increment de 2 socis i 2 baixes que fa
un total de 63 socis a 31.12.2015. Informa també que molts socis s'han incrementat
voluntàriament la quota trimestral.
Intervé el Sr. Joan Torres per suggerir la realització d'una petita enquesta entre les
persones que assisteixen als nostres actes per saber quin col·lectiu hi assisteix.
També hi intervé el Sr. Diví suggerint la figura de soci col·laborador, ja sigui com a
persona física o jurídica.

6.- Aprovació de les quotes de soci 2016.
Pel que fa a la quota de socis es genera un debat entre els assistents sobre la
possibilitat o no d'augmentar la quota. Finalment, s'aprova una quota per l'any 2016
de 25 € al trimestre.

7.- Elecció de la nova Junta Directiva
El President, Amadeu Juan, proposa l'elecció d'una nova Junta Directiva amb la
incorporació del Sr. José Mª Garcia-Pastor.
S'aprova la proposta per unanimitat.
Així doncs, la nova Junta Directiva de l'entitat queda de la següent manera:
President Honorífic: Josep Tejedor Soler
President: Amadeu Juan Prat
Vicepresident: Eloi Moliner Cortés
Secretària: Alícia Farré Borràs
Tresorer: Jesús Rocosa Mitjavila
Vocals: Marc Sansalvadó Tribó
Francesca Nadal Vilaplana
Francisco Tavera Castelló
J.M. Tarrats Mallafré
Francesca Gilabert Cortina
Dolors Sánchez Sánchez
Mercè Olivares Soler
Jesús Solores Arroyta
Josefina Rañé Tarragó
José Mª Garcia-Pastor Carro
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 renovació de la
pòlissa de crèdit amb La Caixa per un import de 12.000 €.
El Vice-president procedeix a la lectura de l’article següent:
1. Tramitar per al 2016 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 Ordinària sent les 20 hores i
45 minuts del 27 de gener de 2016.

La Secretària

El President

