
 

 

 

Acta d’Assemblea General Ordinària de socis del Centre, 

Ateneu Democràtic i Progressista,  

55ena de la recuperació. 

Dilluns dia 7 de maig de 2018 a les 20:00 

 
Ordre del dia  

 
● Recepció i benvinguda. 
● Constitució mesa de l’Assemblea. 
● Lectura i aprovació, si s’escau de l’Acta AGO        

anterior. 
● Presentació, debat i aprovació, si s’escau, de       

Memòria activitats 2017. 
● Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del       

Balanç Econòmic i informe econòmic 2017. 
● Renovació de càrrecs de Junta, en la seva        

totalitat 

● Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del       

Projecte de gestió 2018. 
● Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del       

Pressupost 2018. 
● Precs i preguntes. 

 

 

 

S’excusen els socis Josep Gallart i Jordi Aymerich 

 

Comença l'assemblea general ordinària de socis del Centre a les          

20:04, sent-hi presents 47 socis. 
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La mesa es constitueix amb Jaume Pieres, Armando Cañizares i Josep Mª            

Masclans.  

 

 

Es llegeix l’acta de l’assemblea anterior que s’aprova sense esmenes i           

per unanimitat. 

 

En Jaume Pieres presenta la memòria d’activitats 17, - documentació          

adjunta- On es resalta les 61 activitats amb 4367 participants. 

Música directe, 32 actuacions Presentació llibres 4, Tallers i         

cursos, 2, obres de teatre 11, cinema i documentals 2, conferències           

7, exposicions 2, actes de dinamització soci 1. 

S’aprova la memòria d’activitats per unanimitat. 

 

En Armando Cañizares, tresorer del Centre presenta el Balanç i          

informe econòmics. Es presenta de forma simplificada, tot comunicant         

que a la web del Centre, hi ha tot l’informe complet a la disposició              

de qui ho requereixi, aixi com també la resta d’informació- 

Es destaca que l’entitat no es troba en cap moment hipotecada, fins            

a 31/12/17. Es comunica que les subvencions públiques representa el          

51% d’ingressos, en quan a activitats culturals.  

Bàsicament la despesa en un 75% es atribuible a obres de           

l’equipament. D'aquí que és més subjecte de subvenció pública.  

Es pregunta per la situació d’altes i baixes dels socis, i es            

comunica que estem en un volum de socis entre 380-390 socis des de             

2015. 

Es pregunta per les rendes que Cafè paga a l’entitat, s’expliquen           

segons balanç pèrdues-guanys i es fa esment que Cafè ajuda a           

l’entitat, tot suportant tensions de tresoreria de l’entitat, i que          

no podem oblidar que suporten la despesa energètica i d’aigua de           

l’entitat, s’ha de posar en valor. 

Es fa esment de l’ingrés i del que representa el 6% del total dels              

ingresos, que son quotes de socis. Es proposa cercar els motius per a             
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augmentar la base social, fer campanya potent i posar en valor el què             

és ser soci de l’entitat. 

 

Es pregunta perquè mantenim operativitat bancària amb Banc de         

Sabadell. S’explica que les ofertes que fan sobre la nostra          

operativitat és les més econòmiques del mercat. Es pregunta si          

s’aposta per treballar amb banca ètica. S’explica que l’entitat és          

sòcia de tres plataformes de banca ètica, però a l’hora no hi ha cap              

que ofereix producte adequat en preu i utilitat, malgrat això, des de            

la Junta sempre hi ha pendent la qüestió de migrar cap a aquest             

moviment. 

S’aprova informe econòmic per unanimitat. 

 

Renovació càrrecs de Junta. Des de la Junta s’informa de les baixes            

en la mateixa de Jaume Sans i Dani Marin, aquesta situació porta a la              

mateixa Junta a proposar a l’AGO noves incorporacions d’activistes,         

així també serveix, la situació, per obrir un debat sobre les           

renovacions naturals que han d’haver en qualsevol entitat de base          

associativa, per aquest motiu es posa a l’assemblea tots els càrrecs           

de Junta, s’obre debat: 

Es pregunta com està formada la Junta i quants anys porten en el             

càrrec diferents persones. S’explica l’antiguitat de tots els membres         

tot i que també s’argumenta que resta oberta a qualsevol integració           

nova en qualsevol moment, i que els estatuts així ho recullen. 

Sorgeix un grup de socis, amb la intenció de dinamitzar relacions           

entre els mateixos i entomar debats com el que es tracta. Sota forma             

de secció del Centre es recull la proposta. 

S’exposa el criteri que en un futur, hi hagi més paritat en Junta i              

que sigui possible que hi hagi política de renovació d’activistes. 

Es recorda que qualsevol soci te el dret d’assistir a Junta i que la              

mateixa actitud sigui per presentar iniciatives en el mateix fòrum  

S’aprova - amb 5 abstencions- la mateixa renovació de tots els           

càrrecs, més l’entrada a Junta de: Oleguer Benaiges, Josep Madorell,          

Josep Gallart i Maria Martinez. 
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Presentació projecte 2018 i pressupostos 2018 

-documentació adjunta- S’exposa el projecte d’activitats 2018 així        

com, conjuntament el pressupost. S’aprova per unanimitat. 

 

A l’hora que el debat, consultes i acords, s’ha produït en cada punt             

de l’ordre del dia, s’acorda obviar el punt de Precs i preguntes. 

Sense més es dona per acabada l’assemblea a les 22:48 

 

Jaume J. Pieres. President del Centre 

 

 

J.Mª Masclans. Secretari del Centre 

 

 

 

Al Centre, Caldes de Montbui, 7 de maig de 2018 
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