
TAULA D'ENTITATS DE SARRIA
C/ Pate Miquel de Sarriá,8 08034 Barcelona

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARh DE SOC¡S

Assemblea general extraordinária de socis de Ia Taula d'Entitats de Sarriá, gue va tenir
lloc dimarts 14 de Maig del 2019 a les 20.00h als locals del Centre Parroquial Sant Viceng
de Sarriá a Barcelona, carrer Pare Miquel de Sarriá, 8

Assistents: Associació Casa Orlandai, Associació Centre Cultural Sant Viceng de Sarriá
(Centre Parroquial), ANC territorial de Sarriá-Sant Gervasi, Associació de VeTns de Sarriá,
Tabalers de Sarriá, Tabalets de Sarriá, Colla Castellera de Sarriá, Colla Gegantera de
Sarriá, Colla Diables lnfantils de Sarriá. Centro Asturiano de Barcelona, Comissió de Festes,
Cor Dyapason

Assisteix també una persona representant de l'Ateneu de Sarriá sense dret a vot donat que
aquest col'lectiu no és entitat sócia.

Punts de l'ordre del dia:

1.- Aprovació Acta assemblea extraordinária del 131912018

2.- Aprovació de la proposta que la Taula d'Entitats de Sarriá és personi com acusació
popular en el procés per l' incendi de les Casetes del carrer l-lort de Ia Vila.

3.- Torn obert de paraules

A l'inici de l'Assemblea, Oriol Solina fa un recordatori dels antecedents i fets relacionats
amb l'incendi de les casetes, els treballs de la comissió formada per entitats creada per la
Taula per aquest tema, les converses amb els advocats i també la qüestió plantejada per
la Taula a l'Ajuntament de Barcelona i resposta dels seus serveis Jurídics.

@ffi



1.- Aprovació Acta assemblea extraordinária del 1 31912018

L'acta sotmesa a votació es aprovada per unanimitat

2.- Aprovació de la proposta que la Taula d'Entitats de Sarriá és personi
popular en el procés per l' incendi de les Casetes del carrer Hort de la Vila.

com acusació

, a la qüestióDiverses entitats expressen i argumenten la seva opinió referent
sotmesa a votació.
Finalitzades les intervencions es realitza la votació de forma secreta

El resultat de la votació va ser:

. Volts emesos:

. Vots a favor: 3

. Vots en contra: 7

. Vots en banc: 2

3.- Torn obert de paraules

Finalitzada la votació, algunes entitats van intervenir per valorar el resultat obtingut.
Sense més a tractar, s'acaba la reunió a les 21.30h

Sense més a tractar, s'acaba !a reunió a les 22.00h

Barcelona, 14 de Maig 2019


