ACTA DE L'ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ
DE SARRIÀ
Divendres 9 de juny de 2017, a les 20h, es reuneix l'assemblea a la sala Pica d'Estats del
Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià, amb l'assistència de vint-i-set socis.
Després de l’assemblea es va celebrar un sopar amb tots els assistents a la terrassa.
La memòria anual, el tancament dels comptes del 2017 i el pressupost de 2018 consten com a
documents adjunts a aquesta acta.
1- Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior.
Aprovació per unanimitat sense relectura, ja que s'ha fet pública al web.
2- Aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitat de l'any 2016.
La presidenta Montserrat Morera presenta la memòria del any 2016 detallant les principals
activitats al Centre i al Teatre.
 Dels programes generals del Centre, és fa esment especialment al programa “Jove
Empren”, organitzat amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut, el
programa “Gent Gran”, organitzat amb el suport del Districte de Sarrià Sant Gervasi i el
programa “El Triangle Inclusiu”, organitzat amb el Centre d’acollida Assis, el Centre
Residencial Hort de la Vila – Serveis socials de Sant Joan de Déu i l’escola Oak House
School Barcelona
 Pel que fa al teatre, com a dades significatives citem: les 304 activitats realitzades al
teatre, les mes de 25.000 persones que han participat en activitats al Teatre i al Centre,
el creixement del nombre de socis en un 12,48 %.
 S’informa igualment de les diferents activitats de col·laboració amb xarxa i les relacions
amb les diferents entitats a nivell de Ciutat, Taula d’Entitats de Sarrià, Consell
d’Associacions de Barcelona, i de Catalunya, Federació d’Ateneus de Catalunya, i la
Coordinadora de centres Culturals Catòlics.
La memòria s’aprova per unanimitat.
3- Informació de les activitats i projectes de les seccions i grups del 2017.

Les diferents seccions fan exposició de les seves activitats del any 2016 i dels principals
projectes pel 2017. La Secció de Futbol, l’Esbart, La Bambolina Negra, L’Orfeó Sarrianenc,
Teatregem, La fresca, Clam per la Dignitat, i l’Esplai

4- Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2016.

En Ricard Julià, tresorer, presenta l’estat de comptes del passat exercici de 2016. En aquest
resum és destaca sobre tot la tendència iniciada de reducció de les subvencions atesa la
situació de problemàtica econòmica, L’increment que suposen en aquests moments els
ingressos per les activitats al Teatre, que representen un 40% del total dels ingressos.
L’estat de comptes de l’any 2016 presenta uns ingressos de 231.362,36 € i unes despeses de
229.732,65 € que genera un superàvit de 1.629,71 €, que s’incorporarà al romanent de l’entitat.
Els comptes posen de manifest que mes del 50 % dels ingressos procedeixen de les activitats
del Centre o del Teatre, tendència que hauria d’augmentar i consolidar-se per evitar la
dependència de les subvencions.
A l’assemblea es fa una reflexió sobre la conveniència d’incrementar les quotes ates que no
s’han incrementat en els darrers 5 anys i és necessari actualitzar-les.
L’estat de comptes s’aprova per unanimitat.

5- Presentació i aprovació si s’escau de la proposta de modificació d’estatuts.

En Ricard Julià, presenta la proposta de modificació dels estatuts, on s’incorporen uns nous
articles, ampliant el nombre de membres de la Junta Directiva i concretant les seves
responsabilitats. S’aprova una nova distribució amb la creació d’una segona vicepresidència,
destinada a promoure les polítiques socials i culturals del Centre, reservant per la primera
Vicepresidencia, la direcció de la política econòmica.
Al mateix temps es detallen les funcions dels diferents vocals amb la següent distribució:
Correspondrà al Vocal de Relacions Exteriors, impulsar i coordinar les relacions
del Centre amb l'exterior: entitats, organismes amb vinculació i l’administració.
Convoca la Comissió de Relacions amb participació dels delegats participants als
diferents organismes ens el que participa el Centre.
Correspondrà al Vocal de Relacions amb les Seccions i Grups, coordinar totes
les activitats que desenvolupen les seccions o grups del Centre i promoure i
coordinar l’organització de les activitats comunes de caràcter general.
Correspondrà al Vocal de Teatre, impulsar la difusió del teatre com a instal·lació
al servei de la societat i instrument de promoció de la vida cultural i artística
Sarrianenca, coordinant el treball i gestions del seu personal i vetllant per les
reformes necessàries pel seu funcionament i actualització.
Correspondrà al Vocal d’Acció Social, promou les activitats al Centre vinculades
amb els col·lectius en situació de risc o exclusió social amb la voluntat de
contribuir a la construcció d’una societat mes justa. Promou també accions per
garantir la igualtat d’oportunitats i l’adopció de mesures de suport als socis.

Correspondrà al Vocal de la Secció Jove, coordinar els grups de joves del Centre
i promoure noves activitats d’interès general, formatives, esportives o lúdiques.
Ajudar a divulgar actuacions o activitats promogudes per les entitats o
organismes de coordinació juvenil adreçades a fomentar la participació i
emancipació dels joves dins la societat.
Correspondrà al Vocal d’Activitats, la coordinació de les activitats generals del
Centre, tertúlies, documentals, cinema, exposicions, espectacles, festes, i en
general tot el que es refereixi a les activitats culturals del Centre, promovent la
recerca de nous programes d’activitats i la seva difusió.
Correspondrà al Vocal de Manteniment, el manteniment i la conservació dels
edificis del Centre i el Teatre i de les seves instal·lacions, del seu mobiliari i resta
d’objectes. Proposar a la Junta Directiva les obres a fer als edificis i l’adquisició
de material. Serà el responsable del inventari del Centre i s’encarregarà
anualment de la seva verificació. Coordinarà el personal voluntari adscrit a
aquestes tasques.

També és concreten les funcions dels responsables de cada secció:
Correspondrà als Presidents i/o Responsables de les diferents Seccions,
presidir cadascuna d’aquestes que representi, fer d’enllaç amb la Junta Directiva
i participar en les reunions del Consell de Delegats

La modificació també inclou concretar a nivell dels estatuts el funcionament del Consell de
delegats, organisme històric de coordinació de les activitats del centre, adoptant el text que ja
des de fa anys consta en el reglament de Règim Intern del Centre.
El Consell de Delegats és l’òrgan coordinador de les activitats del Centre i està format per
tots els membres de la Junta Directiva i un Delegat nomenat per cada una de les diferents
Seccions i grups.
Les funcions del Consell de Delegats són:
a) Vetllar per l’adequació de les activitats a la naturalesa i finalitat del Centre.
b) Coordinar les diferents activitats del Centre.
c) Executar els acords de la Junta Directiva.
d) Vetllar pel manteniment i conservació del Centre
e) Proposar a la Junta les accions necessàries per la promoció de les activitats de la
pròpia Secció.
f) Proposar a la Junta l’adopció dels acords que comportin un millorament del
funcionament del Centre.

El Consell de delegats es reunirà amb una periodicitat trimestral.
També es reunirà amb caràcter extraordinari quan la convoqui amb aquest caràcter el
President del Centre o be ho sol·liciti qualsevol de les Seccions que en forma part.
Les sessions del Consell seran presidides pel President del Centre i actuarà com a secretari
el Secretari del Centre.
En cas d’absència del President serà substituït en les seves funcions pel Vice-president.
La convocatòria serà tramesa pel Secretari del Centre per escrit i/o electrònicament amb
una antelació mínima de deu dies.
La proposta de modificació dels estatuts és aprovada per unanimitat.

6- Presentació i elecció de la Junta Directiva.

És presenta a continuació la proposta de nova Junta Directiva, que és elegida per unanimitat
d’acord amb la següent distribució.
President: Montserrat Morera i Isern
Vice-President Primer, àmbit Econòmic: Antoni Manich i Bou
Vice-President Segòn, àmbit Social i Cultural: vacant
Secretària: Mireia Planas i Sisquella
Tresorer: Ricard Julià i Capdevila
Vocal de Relacions Exteriors: Ramon Noguera i Cabanelles
Vocal de Relacions amb les Seccions i Grups: Míriam Benavent i Nebot
Vocal del Teatre: Pere Pons i Cortada
Vocal d’Acció Social: Eduard Puiggrós
Vocals Secció de Joves: Mireia Rodrigo, Teresa Grimalt, Joan Grimalt, Thais Crespo
Vocal d’Activitats: vacant
Vocal de manteniment: vacant
Al llarg del propers mesos es treballarà per poder completar els noms actualment
vacants.

7- Eixos del programa d’actuació 2017 – 2021.

Montserrat Morera presenta els eixos principals del programa 2017-2021 que son aprovats per
unanimitat i que contemplen:
•
•
•
•
•
•

Incrementar els socis
Promoure activitats noves al Centre
Professionalitzar les estructures administratives i els serveis del teatre
Crear el Consell Social del Centre
Impulsar la consolidació de la Secció Jove
Oferir formació i suport als voluntaris

•
•
•
•

Intensificar les relacions en xarxa
Construir una nova web
Recerca de noves fonts de finançament
Aprovar un nou Pla estratègic 2017-2021

Al mateix temps volem vetllar pel compliment de les normes de la Llei de la
transparència i el Codi Ètic de les associacions de Barcelona i volem tramitar la
sol·licitud d’entitat d’interès cultural.
En el capítol d’obres, es fa presentar el programa d’obres més significatives pendents
de fer al teatre en el període 2017-2018 i també la necessitat de renovar el mobiliari
d’algunes sales, especialment les cadires de la sala Pica d’Estats.

8- Aprovació del pressupost per a l’any 2017.

En Ricard Julià, presenta el pressupost amb una previsió d’ingressos de 267.557,69 € i de
despeses de 267.396,70 €.
Després de detallar la informació d’algunes partides, el pressupost és aprovat per unanimitat
Igualment és van aprovar per unanimitat les quotes de soci per a l’any 2017, que inclou la
renovació de les quotes de responsabilitat civil, accidents i accidents de muntanya. Com a
membres de la FAC s’ha renovat tambè l’assegurança per als membres de la Junta Directiva:
Quota socis 2017.
- Soci adult – 7 euros mensuals
- Soci menor de 16 anys - 3,5 euros mensuals
La quota de 2017 serà d’aplicació a partir del 1 de juliol de 2017 amb efectes des de el 1
de gener per als nous socis i els socis que no estiguin al corrent de pagament.
Per els socis al corrent de pagament s’aplicarà en el proper mes de novembre un càrrec
complementari corresponent al segon semestre de 2017.
Es confirma l’obligatorietat de domiciliació bancària de les quotes de soci.
A partir del proper mes de gener el cobrament de les quotes es realitzarà en dos
terminis, en els mesos de febrer i setembre.
També va recordar-se que el pagament de la quota porta incorporada l’assegurança de
responsabilitat civil, l’assegurança d’accidents i una assegurança especial per activitats
de muntanya.

9- Precs i preguntes

Es fa una crida per que els membres de les seccions participin més a les activitats de la Junta
Directiva, i que cada secció es comprometi a divulgar les activitats de caràcter general i el
treball de la Junta,
L’assemblea va valorar molt positivament el funcionament i activitats del Centre i va encoratjar
a tots els socis i els membres de totes les seccions a participar més activament en el seu
funcionament, i també a incorporar-se a la Junta Directiva per renovar i potenciar el seu
funcionament.
Igualment s’informa que el Consell de delegats va aprovar les línies mestres del que hauria de
ser el projecte de renovació del bar, que haurà de contemplar la renovació de totes les
instal·lacions i del mobiliari. Un projecte previst per l’any 2018, pendent de la seva redacció pels
tècnics competents i de la recerca del finançament necessari.

La informació detallada i els diferents documents aprovats a l’assemblea poden consultar-se a
la web www.centredesarrià.cat.

Sarrià, Barcelona, a 15 de juny de 2017

La secretària

La presidenta

Mireia Planas Sisquella

Montserrat Morera Isern

