ATENEU DE SANT JUST DESVERN
C/ de l’Ateneu, 3-5. 08960-SANT JUST DESVERN. G-08473076
Tel : 933713115 - e-mail : ateneudesvern@gmail.com - web : santjust.org/ateneu

ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ATENEU DE SANT JUST
DESVERN.
Data: 9 de març de 2019
Hora d’inici:. 18’30 hores
Lloc: Sala del Cinquantenari
Assistència de socis i de sòcies: 33.

ORDRE DEL DIA
1. Comentari a l’acta de l’Assemblea anterior i a la memòria de l’any 2018.
2. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost consolidat tancat a 31
de desembre de 2018..
3. Presentació de les activitats previstes per l’any 2019.
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost consolidat per al 2019 i
de les quotes que se’n deriven.
5. Autorització a la junta per a renovar el compte de crèdit de 30.000 euros
per atendre possibles problemes de tresoreria.
6. TEMA INFORMATIU: estat de les obres de rehabilitació de l’Ateneu.
7. TEMA INFORMATIU: actes del Centenari de l’Ateneu.
8. Torn obert de paraules.
9. Elecció de socis per signar l’acta de l’Assemblea.

L’Albert Macià dóna la benvinguda a tots els socis i sòcies assistents. Demana
el vistiplau de l’assemblea per modificar el punt 5 de l’ordre del dia i afegir
l'autorització per renovar, també, l'autorització d'endeutament que arrosseguem
des de diverses assemblees. També aclareix que pel que fa al punt 1 no llegirà
la memòria però sí que comentarà alguns aspectes.
Comenta que tot el que referència a la part econòmica no s’ha pogut penjar a la
web perquè ha estat un any complicat, aclareix que ahir es van tancar els
números Es reparteix en un full a tots els assistents/es que ho dem
Amb l’ordre del dia modificat i els aclariments fets, s’inicia l’Assemblea tractant
el primer punt de l’ordre del dia.

Comentari a l’acta de l’Assemblea anterior i a la memòria de l’any 2018
L’Albert Macià comenta que, d’acord amb la legislació actual, no cal llegir ni
l’acta ni la memòria anteriors perquè han estat a disposició dels socis i sòcies
en el termini establert i, en el seu moment, l’acta ja va ser signada pel
President, el Secretari i els dos associats assistents a l’Assemblea (la Rosa
Cruselles i en Lluís Rambán). Tot i així demana que si algú té alguna
observació a fer, que ho faci i s'incorporarà a l'acta d'aquesta Assemblea. Això
mateix passa amb la lectura de la memòria, comenta que s’ha fet arribar una
còpia a tothom i si hi hagués algun aclariment s’afegiria a l’acta actual. Aquest
any la memòria fa referència a tres grans eixos: Obres, centenari i Creu Sant
Jordi.
Temes de la memòria que l’Albert Macià destaca especialment:
•

Consultoria dades personals

•

Leasing per l’aire condicionat

•

Material nou de neteja (aspirador, carret)

•

Eliminació del quiosquet del vestíbul de l’entrada

•

Premis atorgats a l’Ateneu.

Presentació i aprovació de l’estat de comptes consolidat a 31 de
desembre de 2018
En Manel Ripoll comença presentant la situació de tresoreria dels Serveis
Centrals, amb descripció de cadascuna de les partides. Explica que el 2018 va
haver-hi uns ingressos de 519.487,70 € (es va cobrar l’import pendent de la
venda de la Sala Gran) i unes despeses de 623.820,44 €, la qual cosa
representa un acumulat negatiu de l’any de 104.332,74 €. L’any va començar
amb uns saldo de 143.994,38 €, i va acabar amb uns saldo de 39.661,64 €. Va
comentar diverses partides, tant d’ingressos com de despeses..
A continuació en Manel Ripoll explica la tresoreria d’obres del 2018 i tot seguit
continua explicant el balanç de situació i el de pèrdues i guanys, que són els
que ha d’aprovar l’assemblea. El balanç de situació presenta un actiu i un
passiu de 1.063.545,34 €, i el de pèrdues i guanys un excedent de 50.736,35 €.
Fa alguns aclariments a les partides per tal que els conceptes quedin clars del
tot, ja que la comptabilitat és més difícil d’entendre que la tresoreria.
Finalment exposa la situació creditícia de l’Ateneu. Les pòlisses de crèdit no
s’han disposat, el leasing dels equips d’aire condicionat presenta un saldo de
63.656,26 €, i hi ha un crèdit del BBVA que venç el juny del 2020 i que presenta
un saldo de 7.702,08 €.
Sense res més afegir s’aprova per unanimitat l’estat de comptes consolidat a
31 de desembre 2018.

Presentació de les activitats previstes per al 2019.
L’Albert Macià comenta que les activitats són les previstes per les seccions i les
de la junta central, i que bàsicament haurà continuïtat dels cicles que es
programen actualment. Comenta que el cicle de música barroca s’haurà de
deixar de fer si l’afluència de públic és tan baixa com fins ara. Continua
explicant la resta d’activitats que es duen a terme, tant les organitzades per la
junta central com les de les seccions. Fa esment especialment a les festes de
Tardor que aquest any celebren la cinquantena edició i comenta que es
participarà activament degut al lligam històric que l’Ateneu té amb aquestes
festes.
Com que no hi ha cap comentari al respecte es passa al següent punt de
l'ordre del dia.

Presentació i aprovació, si escau, del pressupost consolidat per al 2019 i
de les quotes que se’n deriven.
Es presenta un pressupost consolidat amb una previsió d’ingressos de
541.642,00 € i una previsió de despeses de 555.300 €, de la qual cosa en
resulta un dèficit previst de 13.658 €.
Es comenten les partides més importants. Com ingressos previstos hi ha la
subvenció de la Generalitat per a les obres (concedida), de 200.000 €. Les
partides més importants de les despeses són les obres i els salaris del personal
(que inclou secretaria, neteja, mestres de l’escola de Música).
El pressupost s’aprova per unanimitat.

Autorització per a la renovació de la pòlissa de crèdit i renovació de
l’autorització d’endeutament de fins a 200.000 euros donada en anteriors
assemblees.
En Manel Ripoll sol·licita l'autorització per renovar les pòlisses de crèdit que
tenim per fer front a problemes puntuals de tresoreria. Habitualment no es fan
disposicions d'aquests comptes però cal tenir la possibilitat de fer-ho perquè
qualsevol endarreriment en els cobraments de subvencions pot afectar la
tresoreria de l'Ateneu. També comenta que cal renovar l'autorització per a un
endeutament de fins a 200.000 euros, ja que encara hi ha obres en marxa.

TEMA INFORMATIU: estat de les obres de rehabilitació de l’Ateneu.
En Jaume Campreciós fa un resum de l’estat de les obres. Explica el que s’ha
fet els 2018 i de les previsions per al 2019 (algunes de les quals ja s’han tirat
endavant).
Les obres s’han pogut continuar gràcies a que la Generalitat va fer una nova
convocatòria a finals de l’any passat que podia incloure les obres fetes abans
de sortir publicada la convocatòria. Això permetia millorar l’estat financer de
l’Ateneu i atacar obres que no s’havien tirat endavant per no endeutar l’Ateneu.
Es va fer una sol·licitud de 200.000 € (màxim que permetia la convocatòria) i
com es complien tots els requisits que donaven punts (recuperació d’aforament,
millores energètiques, mesures de seguretat, etc...) se’ns ha concedit la
quantitat sol·licitada. Les principals millores que es faran seran les relacionades
amb la Sala del Cinquantenari, per deixar-la en condicions de poder fer
qualsevol espectacle.

TEMA INFORMATIU: actes del Centenari de l’Ateneu.
L’Albert Macià fa un repàs dels actes celebrats per commemorar el Centenari
de l’Ateneu. Ressalta els actes celebrats aquest any: estrena de la Sardana del
Centenari de Joan Pascual Campeciós, celebració de l’Assemblea de la FAC a
l’Ateneu, Concert del Cor amb l’Orquestra d’Acordions de Barcelona, caminada
del Centenari, 1a cursa de muntanya «la mitja Desvern», Concert del Centenari

de Cant Gregorià, concert especial de Jazz amb Andrea Motis i l’acte final
celebrat a la Sala Gran el dissabte 16 de juny.
Dins d’aquest mateix tema informatiu, l’Albert Macià també parla de la Creu de
Sant Jordi; tot el procés de recollida d’adhesions es va fer els primers mesos de
l’any i l’acte de lliurament es va celebrar al Palau de la Música el dilluns 23 de
juliol.

Torn obert de paraules
A petició d’alguns assistents, es fan alguns aclariments a temes relacionats
amb les obres, que són aclarits per en Jaume Campreciós.

Elecció de socis per signar l’acta.
Es presenten 2 socis per signar l’acta, en Quim Carbonell i Maria Quintana.

S’aixeca la reunió a un quart de 9 de la nit.

Albert Macià

Jaume Campreciós

El President

El Secretari

.

Soci Quim Carbonell

Sòcia Maria Quintana

