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 29 de gener de 2018 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 2017.
3.- Presentació del tancament del Pressupost 2017 i Informe de Tresoreria a data 31.12.2017.
4.- Proposta de Pressupost 2018 i Pla d’actuació amb les activitats a desenvolupar.
5.- Moviment de socis de l’any 2017.
6.- Aprovació de les quotes de soci pel 2018.
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 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
2017 i estar-hi d’acord.
S’aprova per unanimitat.
2.- Informe de gestió i valoració de les activitats de 2017.
El President comença per qualificar l’any 2017 com any excepcional i anormal degut a la
desaparició de dos socis molt valuosos per l’Associació, en Marc Sansalvadó, que malauradament ja
feia molt de temps que no podia col·laborar, i en Eloi Moliner, aquest com Vice-President i portant
a terme un paper cabdal en el desenvolupament de les activitats de Tres Quarts per Cinc Quarts i
molt concretament a Espai de Debat. Conclou que el 2018 serà un any complicat en el què
l’Associació haurà de recompondre el seu equip executiu.
Seguidament fa referència a la problemàtica que s’ha hagut d’afrontar pel que fa a un canvi de
criteri de l’auditoria de l’Ajuntament i que ha desembocat en un expedient de devolució
d’ingressos referit a la subvenció rebuda el 2017. Informa que la Junta va decidir demanar un crèdit
bancari per cobrir aquesta despesa.

A continuació, fa una reflexió sobre la necessitat de revisar la finalitat de l’Associació aprofitant que
el 2018 és el 25è aniversari de la mateixa.
Fa després un repàs de totes les activitats portades a terme durant el 2017 i destaca la importància
de la realització de dos cursos universitaris i el projecte de l’Aula dels Drets Humans, en el marc del
qual s’han fet 15 tallers a l'ESO especialment centrats en la sensibilització envers la igualtat de
gènere. En fa una valoració molt positiva.
Comenta el Premi Fem Cultura que l’Associació ha rebut de la FCACU com Associació UNESCO per
la nostra tasca com entitat i en record i homenatge a l’Eloi Moliner.
Els assistents constaten que el fet més satisfactori per l’entitat és la transversalitat de les activitats
portades a terme.
S’aprova per unanimitat l’informe i la valoració.
3.- Presentació del tancament del Pressupost 2017 i informe de Tresoreria a 31.12.2017.
El President informa dels ingressos i les despeses de l’any 2017, explicant detalladament les
partides d’ingressos i despeses i informa que hi ha hagut un tancament de 0 €.
L’informe de Tresoreria a 31.12.2017 l’exposa en Jesús Rocosa, Tresorer de l’entitat, que convida
els socis a mirar els comptes.
S’aprova per unanimitat, tant el tancament com l’informe de Tresoreria.
4.- Proposta de Pressupost 2018 i Pla d’actuació amb les activitats a desenvolupar.
El President explica el Pla d’actuació pel 2018 amb la proposta de realitzar 8 o 10 actes d'Espai de
Debat amb temes de pes, 5 actes d'Espai de Lletres, 4 actes d'Espai de Clàssica, 4 reunions d'Espai
de Reflexió, 2 cursos sobre Drets Humans i 25 tallers conjuntament amb els Joves per la Igualtat i la
Solidaritat (JIS), 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 algun ponent com Gemma Nierga i alguns temes com l'organització d'una xerrada sobre
Europa, les desigualtats creixents en base a l’informe d'Oxfam Intermón, la post veritat, etc.
Aquest Pla d’actuació porta adjunta una proposta de Pressupost que presenta el President de
33.435€, 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), 2.500 € de Caixa Bank i 5.600€ de quotes de
socis.
Es fan seguidament intervencions sobre la possibilitat de cercar empreses per esponsorització i
finançament d’actes.
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 durant el 2017 hi ha hagut 2 baixes de socis per defunció, donant com a
resultat un total de 60 socis a 31.12.2017.

6.- Aprovació de les quotes de socis 2018
Es decideix per unanimitat no variar les quotes del 2017.
7.- Elecció de la Junta Directiva
El President, Amadeu Juan, prèvia decisió de la Junta Directiva, proposa el nomenament del Sr.
Josep Maria Tarrats com a Vice-president, càrrec vacant per la defunció del Sr. Eloi Moliner, i la
renovació de la resta de càrrecs de l’actual Junta Directiva.
El Sr. Tarrats accepta el càrrec i s’aprova la proposta 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 La Caixa
per un import de 12.000 €.
El President procedeix a la lectura de l’article següent:
1. Tramitar per al 2018 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 hi ha intervencions.

No havent-hi més temes per tractar, es tanca l’Assemblea Ordinària sent les 20 hores i 45 minuts
del 25 de gener de 2018.

La Secretària

El President

