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ORDRE DEL DIA 

1.- Presentació de l’Associació ArtiMent i informe de la Junta Directiva. 
 
2.- Presentació, debat i aprovació, si s’escau, de tràmits estatutaris. 
 
3.- Presentació, debat i aprovació, si s’escau, d’acords de la Junta Directiva. 
 
4.- Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del pressupost anyal. 
 
5.- Ratificació, altes i canvis a la Junta Directiva. 
 
6.- Precs i preguntes 
 
 

TEMES TRACTATS 

- Salutació inicial de la Presidenta i benvinguda als assistents. 

- El Secretari comenta els tràmits legals realitzats fins el moment i els que resten. 

- S’informa de les gestions realitzades: 

o Registre Generalitat. 

o Registre AEAT (NIF definitiu). 

o Domini Internet i adreça e-mail. 

o E-mails de presentació als Grups Municipals del Consistori. 

DATA 28 de setembre del 2021  HORA 18:00 

LLOC Seu Social, Passeig de la Marina 129 (Castelldefels) 

ASSISTENTS 

Silvia Vázquez, Rousse Sarro, Carles Penón, Elisenda Bosom, Mariàngels 
Pastor, Valentí Fuertes, Maricarme Montalvo, Susi Rosales, Juan Treviño, 
Stephane Vimbert, Erica Rojas, Rosi Ruiz, José Antonio Cabrillana,  Mari 
Carmen Romero, Pere Olmos, Conxita Suñé, Pepa Martínez, Christian 
Olmos, Rubén Peláez, Esperanza Mora, Inma Cabrera, Isabel Plaza, Adriana 
Rodríguez,  Mari Carmen Girona, Mari Àngels Carrasco. 

CONVIDATS  

EXCUSATS Raquel Valdivia, Domingo López 

PRESIDEX Silvia Vázquez, Presidenta 
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o Entrevistes amb JUNTS, PP, PSC i ERC per donar a conèixer el nostre 
projecte. 

o E-mails de presentació  a premsa local, comarcal i a Ràdio Castelldefels. 
S’ha de fer seguiment per oferir entrevistes. 

- Tràmits pendents o en tràmit: 

o Registre d’Entitats de l’Ajuntament 

o Compliment requisits LOPD. 

o Apertura Compte Corrent. 

o Certificat Digital (FNMT). 

o Pàgina web. 

o Portal de Transparència. 

o Memòria anyal 

o Llibre de socis, llibre d’actes, llibre de comptes. 

o Fer roll-ups, pòsters i flyers per publicitat i per acompanyar actes i carpes 
informatives. 

o Engegar difusió en xarxes socials. Investigar “Hootsuite”. 

o Parlar amb professionals del CSMA per tal que ens facis xerrades. 

o Parlar amb la biblioteca per que ens deixin llibres, per taller literari. 

o Reservar una estona setmanal dins les activitats, per fer “l’Hora del Soci”. 

o Demanar espais-carpes per Sant Jordi i altres esdeveniments al carrer. 

o Fer protocols d’entrada de socis pel nostre control, i protocol Covid per 
penjar-lo a les sales. 

- Es comenten els Estatuts i el Reglament de Règim Intern. 

- Es proposa la següent modificació dels estatuts: 

o Any fiscal d’octubre a juny. 

o 7 dies per convocar Assemblea Extraordinària. 
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o Autoritzar al Secretari per representar a l’Associació den tràmits 
administratiu. 

- S’explica el document que farà de presentació de l’Associació. 

- Es presenta el book de fotografies dels tallers artístics. 

- Es proposa la incorporació de Domingo López i Rosi Ruiz a la Junta Directiva com a 
vocals. 

- Es proposen les àrees de responsabilitat dels vocals: 

o Elisenda: acollida i relacions institucionals. 

o Mariàngels: materials. 

o Valentí: activitats musicals - instruments. 

o Maricarme: activitats musicals - veus. 

o Domingo: comunicació. 

o Rosi: activitats artístiques. 

- Espais municipals i subvencions: 

o Realitzades reunions amb regidors/tècnics de Salut, Serveis Socials i 
cultura. 

o Tenim pre-reserves d’espais a Can Roca de Baix i Agrupació de Cultura 
Popular. 

o Dia 30 de setembre, límit per demanar subvencions a l’ajuntament (per 
entitats de caràcter social). 

- Silvia explica l’inventari de materials per tallers i d’oficina, a la nostra disposició, a data 
d’avui. Mentre no tinguem subvencions, engegarem amb el que tenim. 

- Rosi explica les activitats previstes pels tallers artístics, Valentí les del Grup Musical i 
Juan les d’horticultura.. 

- S’està fent el calendari d’activitats, però per concretar-lo cal saber la disponibilitat 
d’espais i les persones interessades en cadascú d’ells. 

- S’està negociant amb ARC una assegurança de Responsabilitat Civil. 

- Gestió de socis: 

o A dia d’avui tenim 25 socis. 
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o S’estableix una quota anual de 24€ 

o Haurem de diferenciar entre socis efectius i mecenes (o patrocinadors o 
“Amics d’ArtiMent”); aquests darrers sense la condició formal de socis però 
amb pagament assimilable a donacions. 

o  Avui circula entre els presents el formulari d’inscripció de socis, que inclou 
caselles per marcar les activitats que es volen realitzar; molta cura amb la 
clàusula LOPD, drets d’imatge inclosa. S’està fent el document de 
certificació de soci; que es lliurarà l’abans possible. 

o S’estan repartint els rebuts del socis que ja han pagat. 

o S’ha de fer el llistat de socis, i protegir-lo segons normes LOPD. 

- Es proposa fer un regal als “Amics d’ArtiMent” i patrocinadors, en forma d’objectes 
artístics realitzats als tallers. 

- Es presenta el logo i segell de l’Associació. 

- Es presenta el pressupost anyal i l’estat de comptes. S’hauran d’investigar en 
profunditat les obligacions fiscals pel seu estricte compliment. 

 

 

ACORD ADOPTATS 

- Es ratifiquen els Estatuts per unanimitat. 

- S’aprova el Reglament de Règim intern per unanimitat. 

- S’aprova la incorporació dels dos nous membre de la Junta Directiva, Domingo López i 
Rosi Ruiz, per unanimitat. 

- S’aproven les àrees de responsabilitat dels vocals per unanimitat, consistents en: 

o Elisenda: acollida i relacions institucionals. 

o Mariàngels: materials. 

o Valentí: activitats musicals - instruments. 

o Maricarme: activitats musicals - veus. 

o Domingo: comunicació. 

o Rosi: activitats artístiques. 
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- S’aprova la modificació dels Estatuts unanimitat, consistents en: 

o Any fiscal d’octubre a juny. 

o 7 dies per convocar Assemblea Extraordinària. 

o Autoritzar al Secretari per representar a l’Associació den tràmits 
administratiu. 

- S’aproven totes les gestions realitzades, en tràmit o pendents, abans ressenyades, per 
unanimitat. 

- Respecte a la gestió de socis s’aprova per unanimitat, consistent en: 

o S’estableix una quota anual de 24€ 

o Diferència entre socis efectius i mecenes (o patrocinadors o “Amics 
d’ArtiMent”); aquests darrers sense la condició formal de socis però amb 
pagament assimilable a donacions. 

- S’aproven el logo i segell de l’Associació per unanimitat, consistents en: 
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- S’aproven el pressupost anyal i l’estat de comptes per unanimitat, consistents en: 

 

 

- Alguns del socis presents manifesten explícitament l’agraïment a la Junta Directiva per 
les tasques realitzades en la posta en marxa de l’Associació ArtiMent. 

 

 

Carles Penón, Secretari 


