ACTA de l’Assemblea General Ordinària de socis del dia 30-03-2017
A la població d’Argentona sent les 20 hores i 5 minuts del dijous dia 30 de març de 2017, es
reuneix l’Assemblea General Ordinària de socis del Centre Parroquial d’Argentona, presidida pel
Sr. Joan Forns Pallarolas responsable de l’Àrea Social i Institucional de la Presidència Col·legiada.
Actua com a Secretari en aquest acte el Sr. RAMON ROVIRA NAVARRO.
Hi assisteixen 31 socis relacionats en el document adjunt número 1, més Mn. Alex Marzo.
Començant amb el primer punt de l’ordre del dia pren la paraula el Sr. Joan Forns per donar
la benvinguda a tots els assistents i agrair-los la seva presència.
Tot seguit es passa al segon punt l’orde del dia, llegint la Sra. Lourdes Blanco l’acta de
l’assemblea anterior de data 12 de març de 2016. Es posa a votació aquesta acta i és aprovada per
unanimitat.
En el punt tercer de l’ordre del dia el Sr. Xavier de Lomas explica les activitats portades a
terme durant l’any 2016. Es posen a votació i s’aproven per unanimitat. S’adjunta a la present acta
còpia de la memòria d’activitats de l’any 2016 com document número 2.
A continuació el Sr. Ramon Rovira Navarro responsable de l’Àrea d’Administració i Gestió
de la Presidència Col·legiada, tractants junts els punts quart i cinquè de l’ordre del dia perquè
siguin més entenedores els imports de les obres fetes i les que s’estan fent, dona informació del
estat de comptes a data 31-12-2016, comentant les partides més significatives de la liquidació del
pressupost i la situació patrimonial a tancament de 2016 i el pressupost per l’any 2017.
Es transcriu tot seguit l’exposició literal efectuada:
RESULTATS any 2016
Per no avorrir-vos llegint totes les xifres que hi ha en el document que us han entregat a l’entrada,
comentarem les que creiem més significatives del tancament de l’any 2016.
Els beneficis totals de 31.756,30 euros són tant elevats perquè hem cobrat el 90 % del conveni d’obres amb
l’Ajuntament 21.600 euros i només hem fet una petita part de les obres 7.611,25 euros que corresponen a
correccions en la instal·lació elèctrica, la certificació posterior conforme estava correcte i honoraris del
nostre enginyer. La gran part de les obres s’han fet aquest any 2017 i ho comentarem àmpliament al
presentar el pressupost pel 2017.
SITUACIÓ PATRIMONIAL
Pel que fa a la situació patrimonial a data 31-12-2016 teníem 5.467,81 euros d’efectiu en caixa i
45.863,12 euros en el c/c de CAIXABANK que fan un total de tresoreria de 51.330,93 euros.
Hem demanat a Hisenda en el mes de gener d’enguany la devolució de 1.012,48 euros d’IVA que resulta a
favor nostre i que esperem cobrar aviat. L’any passat que també vam demanar devolució vam cobrar en el
mes d’abril. No sé aquest any com anirà Hisenda de ràpid.
Tenim pendent de cobrar dels convenis amb l’Ajuntament 4.500 euros, el 30 % del conveni
d’activitats que són 1.800 euros del centre i 300 euros d’escacs més el 10% del conveni d’obres que són
2.400 euros.
En quant al pagaments pendents teníem 468,79 de la S.S. de desembre que es paga per mes vençut i es va
pagar al final de gener i un import de drets d’autor que com que no havíem rebut la factura vam estimar
una despesa ja comptabilitzada en el 2016 de 500. Al rebre la factura va pujar 626,62 euros i es va pagar el
dia 1 de març.
També tenim pendent de retornar a la Parròquia 7.285,82 euros. Entre els anys 2012 i 2015 es va
fer la que podríem dir la 1ª fase d’actuacions de les obres per la llicència. Va pujar un total de 47.972,97
euros i com que el Centre no tenia prou recursos per fer front a tots el pagaments la Parròquia ens va
deixar diners l’any 2014 i així es va poder pagar tot als proveïdors. L’any 2015 ja es va retornar una part i
l’any 2016 una altra, quedant actualment els 7.285,82 euros que ja hem esmentat.

PRESSUPOST any 2017
La que podríem dir 2ª fase d’actuacions (anys 2016 i 2017) per acabar les obres de la llicència
d’activitats estan pressupostades en 46.099,33 euros. Aquest any 2017 les obres que hem fet de la
instal·lació de ruixadors i cortina d’aigua es una inversió que ja està feta i pagada, que amortitzarem en 8
anys i mig i que puja 22.256,10 euros. La resta de obres pugen 23.843,23 euros de despesa, dels quals
7.611,25 ja els hem pagat l’any 2016 com hem comentat abans, quedant per tant per aquest any 2017 un
total de 16.231,98 euros.
El pressupost per l’any 2017 que també teniu en el full, si traiem la partida de les obres per la
llicència que hem posat 18.000 euros per si surt algun imprevist a més dels pressupostos que tenim del
industrials, és molt semblant al pressupost de l’any 2016, tret de les amortitzacions de l’immobilitzat que
pugen 2.000 euros més perquè ja estem amortitzant la instal·lació dels ruixadors i que no tenim els
ingressos de l’esplai.
SITUACIÓ PATRIMONIAL ACTUAL
A dia d’avui tenim 4.464, 42 euros en efectiu en caixa i 16.923,66 euros en el c/c de CAIXABANK que
fan un total de tresoreria de 21.388,08 euros. Ja hem pagat 8.294,14 euros dels 16.231,98 euros d’obres
que teníem per aquest any i ens queden per pagar 7.937,84 euros.
Seguim tenint per cobrar de l’Ajuntament els mateixos 4.500 euros que teníem a 31-12-2016. Avui
fa justa dos mesos que vaig presentar la darrera documentació per justificar el conveni d’activitats del 2016
del qual quedaven pendents 1.800 euros del centre i 300 euros dels escacs com ja hem comentat abans, i
fins aquest moment no tenim cap notícia de si han acceptat com a correcta tota la documentació o si
manca quelcom. No sabem quant ho cobrarem. En quant als 2.400 euros del conveni d’obres ho hem
cobrar un cop s’hagin acabat les obres i presentem totes les factures i la documentació tècnica
corresponent, de la qual s’encarrega el nostre enginyer Sr. Ricard Olivella. Ho hem pressupostat dins
aquest any 2017 però vista la rapidesa que gasten no tinc ni idea de quant serà. A més aquest any 2017 el
70 % del conveni d’activitats puja 6.650 euros que és el que hem posat en el pressupost. El 30% restant
l’hem de cobrar l’any 2018 segons les clàusules del conveni que tot seguit en Pep Alsina els comentarà amb
detall, en el punt següent de l’ordre del dia.

Es posa a votació i s’aprova per unanimitat el tancament econòmic de l’any 2016 i el
pressupost per l’exercici 2017. S’adjunta a la present acta còpia de la documentació següent: Balanç
de Situació, Compte d’Explotació i liquidació del pressupost del exercici 2016 com a document
número 3 i el pressupost per l’any 2017 com document número 4.
Es passa al punt sisè, informant el Sr. Josep Alsina dels Convenis amb l’Ajuntament i de les
gestions portades a terme, exposant també la bona voluntat de l’alcaldia per resoldre un tema tan
complicat i que portava tants anys encallat. El conveni d’obres per la llicència és de 24.000 euros i
el conveni d’activitats és per tres anys 2016, 2017 i 2018, rebent 6.000 euros l’any 2016, 9.500
euros l’any 2017 i 9.500 euros l’any 2018.
Aquest primer any el que pràcticament ha fet l’Ajuntament és avançar diners de les activitats i
traspassar-los al conveni d’obres. En conjunt dels tres anys més les obres sumen 49.000 euros en
total. Si en aquest tres anys en donessin els mateixos 15.000 euros que van tenir l’any 2015
sumarien 45.000 euros. Resumint, en el conjunt dels tres any només tenim 4.000 euros de més.
També remarca una de les clàusules del conveni d’activitats transcrita literalment: “Els
import de les subvencions corresponents als anys 2017 i 2018 i el pagament de les mateixes resta
condicionat a l’existència de consignació pressupostària suficient i adequada.”
Seguidament per tractar el punt setè de l’ordre del dia es cedeix la paraula a la Sra. Lourdes
Blanco que explica les activitats previstes inicialment per aquest any 2017.
En el torn de precs i preguntes, punt vuitè de l’ordre del dia, demana la paraula el soci Sr.
Josep Mª Esteve per preguntar quin és el deute actual del Centre. L´hi respon el Sr. Ramon Rovira
indicant que són els 7.285,82 euros que es deuen a la Parròquia ja esmentats anteriorment.
A continuació la sòcia Sra. Carme Ruano pregunta perquè hi ha un diferència important del
pressupost del 2017 respecte del 2016 en les activitats infantils. L’hi respon el Sr. Pep Alsina dient

que es degut a que aquest any no hi hauran els casals del Xip-Xap. Continua el Sr Alsina explicant
que les orientacions i recomanacions que existien respecte al voluntariat per part de l’Institut Català
del Voluntariat, la Generalitat de Catalunya les va convertir en la Llei 25/2015 del 30 de juliol.
L’article sisè d’aquesta llei prohibeix expressament que una persona contractada per una
entitat per una tasca determinada pugui exercir com a voluntari la mateixa tasca. També va
comentar el Sr. Alsina que això es va exposar a l’equip de monitors i també que l’esplai Xip-Xap
tenia que ser o voluntari o una empresa, però no podia ser les dues coses alhora. Com una possible
solució pels casals, entre altres possibles, es va comentar que si per exemple es constituïen en
cooperativa i presentaven un projecte d’actuació la junta l’estudiaria i si es creia adient a les
finalitats de l’entitat es podria contractar.
A dia d’avui no ens han dit res més, però si que sabem que s’han professionalitzat i treballen
en altres empreses del lleure. Tots els membres de la Junta mostren la seva satisfacció perquè un
altre grup de joves hagi trobat el seu camí professional amb la formació que han rebut de l’entitat al
llarg dels anys.
Tot seguit la sòcia Sra. Carme Ruano exposa que el terra de la carpa està deteriorat i que per
portar a terme el ball country és dificultós. L’hi respon el Sr. Pep Alsina dient que som conscients
que aquesta és una de les principals entrades del Centre a nivell econòmic i que es buscarà una
solució. En aquest punt intervé Mn. Alex Marzo per explicar que espera que passada la setmana
santa ja s’hagin acabar les obres que falten i es pugui tenir la llicència. Quan es tingui es farà una
llista de prioritats de les reparacions a fer i que per descomptat aquesta en serà una, al igual que
canviar la tanca metàl·lica de la paret de la biblioteca.
Sense més assumptes que tractar quan són les 21 hores i 15 minuts del mateix dia 30 de
març de l’any 2017 el Sr. Joan Forns que presideix aquest acte dóna per acabada l’assemblea.
Secretari
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