
      
 
 
 
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
Assemblea general de socis de la Taula d’entitats de Sar r ià, que va tenir lloc dimecres 5 
d’Abril del 2017 a les 20h al local de Fundació Centre Assís de Sarrià, carrer Isaac Albèniz, 
14 08017 Barcelona . 
 
Assistents:  
Associació Casa Orlandai, Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià (Centre 
Parroquial), Asociación Centro Asturiano de Barcelona, Associació Cor Dyapason, 
Associació de la Tercera Edat del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (Can Fàbregas), 
Associació de Veïns de Sarrià, Centre  Excursionista Els Blaus, Comissió de Festes del 
Roser, Colla gegantera de Sarrià, Diables infantils de Sarrià, Fundació Centre Assís de 
Sarrià, Tabalers de  Sarrià, Tabalets de Sarrià, Associació Auxilia, Omnium Cultural Sarrià-
Sant Gervasi, ANC Sarrià-Sant Gervasi 
 
Punts de l’ordre del dia: 
 
1.- Aprovació acta assemblea 30 de Novembre del 2016 
 
L’acta es va enviar per correu electrònic. S’aprova per unanimitat  (16 entitats a favor 
representades  
Per 23 persones) 
 
2.- Aprovació memòr ia i estat de comptes any 2016 
 
Enviat per correu electrònic. S’aprova per unanimitat (16 entitats a favor) 
 
3.- Presentació de les noves associacions membres 
 
Es presenta tres entitats:  
-Centre Higiene Mental Districte de les Corts 
-Ateneu Popular de Sarrià 
-Espai Gardenyes 
Aquestes dues últimes no tenen Nif ni estatuts, se lis demana que ho facin o que  es 
presentin com entitats de grup de fet. Queda pendent la resolució per part d’elles i aprova a 
la propera assemblea. 
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4.-Informació activitats i programes rellevants de les entitats membres 
 
Cada entitat  presenta un petit resum del que son, del que fan, activitats.... 
 
 
5.-Programa d’actuació i pressupost 2017 
 
Es presenta el programa d’actuació per part del president, Ricard Julia i el pressupost per  
part del Tresorer, Enrique Delgado. 
S’aprova per unanimitat (16 entitats a favor) 
 
 
6.- Eleccions membres de la Junta Directiva 
 
Es presenta una proposta de nova junta Directiva però no s’aprova per falta d’algun càrrec. 
Es decideix presentar i aprovar a la propera assemblea. 
Continuació de les comissions: 
Comissió Comunicació: Jesús Mestres/ Jesús Ruiz 
Comissió Mostra: Monica Pérez, Eva Ceano, Núria Esteve 
S’aprova que la renovació de càrrecs serà el 19 de Juny, propera assemblea, així que la 
junta actual estarà en funcions per tramites bancaris, de districte... 
 
7.-Informació del CAB i del Consell de Ciutat 
 
Montserrat Morera, representant de la Taula al CAB ens explica el que es fa des de aquest 
dos òrgans. 
 
El més important es que des de Consell de Ciutat s’està tractant el Processos participatius i 
les  Subvencions per separar empreses i entitats. 
 
8.- Torn de paraules 
 
1.- S’aprova que tant la memòria, programa d’actuació i pressupost es donarà per llegida ja 
que s’envia, prèviament, per correu electrònic a les entitats 
2.- Es demana que les assemblees no siguin més llarga de 2h de duració. 
3.- Pendent de documentació d’Ateneu Popular i Espai Gardenyes 
 
Sense més a tractar, s’acaba la reunió a les 22.30h 
 
 
Barcelona, 2 de Maig del 2017 
 
 
 


