
 

 

 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA ANUAL DEL CECS 2017 

 

Data de la reunió: 29/06/2017 

Assistents: Maria Jesús Llavero,  Francesc Aran, Josep Forns, Eduard Trepat, Eduard 

Garcia, Josep Gallart, Fabià Corretgé, Carlos Rizos, Quintí Casals, Pilar Pelegrí, Judith 

Mellado, Jordi Soldevila, Marta Guiu, Santi Arbós, Oriol Valgañon, Josep Maria Currià 

i Joan Rovira. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

1. S’aprova l’acta de l’assemblea anterior amb la rectificació del nom d’algun dels 

assistents. 

 

2. L’Eduard Trepat, tresorer del CECS, explica les dades del balanç anual referents 

a les despeses i entrades de capital del CECS, així com la previsió pel proper 

any. Aquestes dades s’adjunten amb l’acta en un Excel. L’Eduard explica que hi 

ha hagut uns ingressos de 8.740 euros i unes despeses de 7.207 euros i rectifica 

que actualment es disposa d’un efectiu de 550 euros.  

 

3. La Maria Jesús Llavero, presidenta del CECS explica totes les activitats que ha 

organitzat o que hi ha participat o col·laborat el CECS.  

 

4. L’Eduard Trepat explica que ha parlat amb la directora de l’IEI Montse Macià 

pel projecte de fer un inventari general i un congrés de la Pedra Seca.   

 

5. El Quintí Casals explica que ara es fa la correcció estilística de la revista Shikar, 

que la incorporació de la Glòria Vilella ha estat positiva i que la correcció 

ortogràfica la durà a terme el Carlos Rizos, encarar que es planteja el problema 

de com justificar la subvenció per a la correcció si no es contracta a algú extern 

al CECS. 

 

6. La Maria Jesús Llavero explica que aquest any s’han presentat 25 

comunicacions per a  les jornades del CECS que tindran lloc el proper mes de 

novembre a Alcarràs. N’hi ha hagut una fora de lloc i planteja la possibilitat 

d’estudiar la possible modificació del format de les jornades ampliant-les un dia 

més o repartir les comunicacions en diversos actes al llarg de l’any per poder 

donar cabuda a totes les comunicacions que es presenten fora de termini. Fer 

més comunicacions de les que es fan fins ara suposa un sobre cost de la revista 



 

 

que es planteja fer-lo pagar a aquestes persones. Finalment es decideix fer una 

tria de les comunicacions presentades. 

 

7. La Maria Jesús Llavero explica la necessitat de crear grups de treball per quan 

sorgeixi algun projecte pel CECS, permetent així estar al càrrec de les 

subvencions per projectes d’investigació. Es planteja la possibilitat de treballar 

per àmbits temàtics o de forma transversal. A això l’Eduard Trepat afegeix la 

necessitat de fer el mateix amb les tasques de gestió de la comunicació o de 

socis i economia del CECS. 

 

8. Respecte a la proposta de la Pilar Pelegrí i el Carlos Rizos com a possibles 

consellers per l’IEI des del CECS es desconeix encara el veredicte de l’IEI. 

 

9. Un dels punts de l’Assemblea era la substitució dels membres de la junta, el 

tresorer Eduard Trepat i del secretari Eduard Garcia del CECS. Han estat 

escollits la Pilar Pelegrí com a tresorer i el Carlos Rizos com a secretari.  

 

10. Precs i Preguntes: 

 

L’Eduard Trepat ha mostrat la seva oposició al cànon del 20% que es cobra als 

autors de treballs que realitzen membres del CECS i que són encomanats per 

altres institucions. Respecte a aquest cànon considera que s’hauria d’incloure 

en el preu de pagament per part de la institució contractant perquè no l’hagi de 

pagar qui fa la feina. El Francesc Aran afegeix que el 20% potser és exagerat i 

planteja la possible reducció del cànon al 10% fent que un ajuntament pagui al 

CECS i aquest al contractat. La Marta Guiu afegeix que es pot fer un pressupost 

amb deducció per evitar que el treballador pagui el cànon i ja es cobri a la 

institució directament. 

 

ACORDS DE LA REUNIÓ 

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.  

2. S’aprova que Carlos Rizos s’ocupi de la correcció de la revista Shikar. 

3. S’aprova estudiar com modificar les normes de les comunicacions per poder 

encabir-ne més a la revista i a les properes jornades del CECS. 

4. S’aprova que el CECS pugui generar comissions de treball per temes concrets i 

fins i tot per a la gestió del dia a dia del centre. 

5. Els membres sortints de l’assemblea del CECS Eduard Trepat (tresorer) i Eduard 

Garcia (secretari) seran substituïts per Pilar Pelegrí i Carlos Rizos 

respectivament. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Maria Jesús Llavero                  Eduard Trepat Deltell                   Eduard Garcia Esteve 

Presidenta                                  Tresorer                                          Secretari 


