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ORDRE DEL DIA 

1. Benvinguda i qüestions preliminars. 
2. Aprovació, si s’escau, de l’Ordre del Dia. 
3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea. 
4. Relació d’altes i baixes de socis des de la darrera assemblea. 
5. Presentació i ratificació, si s’escau, dels canvis en la Junta Directiva des de la darrera 

assemblea. 
6. Presentació i aprovació, si s’escau, de les gestions efectuats per la Junta Directiva des 

de la darrera assemblea. 
7. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals 2021. 
8. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2022. 
9. Presentació i aprovació, si s’escau, de propostes de modificació dels Estatuts i 

Reglament Intern. 
10. Precs i preguntes. 
 
 

TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 

1. Benvinguda i qüestions preliminars. 

Salutació inicial de Rousse Sarró, Vicepresidenta d’ArtiMent, i benvinguda als assistents. 

Informa que presideix aquesta reunió d’acord amb l’article 11.4 dels estatuts, ja que 
l’anterior Presidenta, Silvia Vázquez, va presentar la seva renúncia voluntàriament i de 
forma reglamentària el passat 6 d’abril. 

Respecte als punts a tractar en aquesta assemblea, informa que fins aquest moment no 
s’ha presentat cap delegació de vot; que dins el termini reglamentari no s’ha presentat cap 
punt nou per incloure’l a l’Ordre del dia i que dins el termini reglamentari no s’ha presentat 
cap proposta de resolució que requereixi votació. 

DATA 16 de juny del 2022  HORA 18:30 

LLOC Edifici de la República (Castelldefels) 

ASSISTENTS 

Rousse Sarró, Mariàngels Pastor, Rosi Ruiz, Maria Soria, Elisenda Bosom, 
Rebecca Alonso, Gustavo Cano, Juan Carmona, Mariàngels Carrasco, Maria 
Isabel Chaparro, Osmundo Chaparro, Valentí Fuertes, Maria Jesús Gil, 
Maricarmen Girona, Domingo López, Maricarmen Montalvo, Christian Olmos, 
Pere Olmos, Tina Parreira, Carles Penón, Isabel Plaza, Francisco Ruedas, 
Delfina Sarró, Conxita Suñé. 

CONVIDATS  

EXCUSATS  

PRESIDEIX Rousse Sarró (Vicepresidenta) 
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Per tant declara formalment constituïda aquesta assemblea en segona convocatòria a les 
18,30 hores. 

 

2. Aprovació, si s’escau, de l’Ordre del Dia. 

Tots els socis varen rebre l’Ordre del Dia amb la convocatòria d’Assemblea; no obstant 
això es pregunta si cal llegir-la, però ningú es manifesta en aquest sentit. 

L’Ordre del Dia es posa a votació i i queda aprovat per unanimitat (24 vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció). 

 

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea. 

Tots els socis varen rebre l’acta de la darrera assemblea com a document adjunt a la 
convocatòria; no obstant això es pregunta si cal llegir-la, però ningú es manifesta en 
aquest sentit. 

L’acta de la darrera assemblea es posa a votació i queda aprovada per unanimitat (24 
vots a favor, cap en contra i cap abstenció). 

 

4. Relació d’altes i baixes de socis des de la darrera assemblea. 

Des de l’assemblea fundacional d’ArtiMent, el passat 28 de setembre del 2021, que 
teníem 25 socis, hem tingut 35 altes i 2 baixes voluntàries, o sigui que al dia d’avui tenim 
58 socis actius, a banda de 17 mecenes i 7 voluntaris. 

 

5. Presentació i ratificació, si s’escau, dels canvis en la Junta Directiva des de la darrera 
assemblea. 

Després de la dimissió de la Presidenta, Silvia Vázquez, i d’altres vocals, la 
Vicepresidenta Rousse Sarró va cobrir de forma provisional els càrrecs vacants, que ara 
es posen a votació: 

o Presidenta: Rousse Sarró 

o Vice-presidenta: Mariàngels Pastor 

o Tresorera: Rosi Ruiz 

o Secretària: Maria Soria 
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Aquesta nova composició de la Junta Directiva es posa a votació i queda ratificada per 
unanimitat (24 vots a favor, cap en contra i cap abstenció). 

Es comunicarà de forma immediata la ratificació d’aquesta nova Junta Directiva a la 
Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Castelldefels i a tots els organismes i 
institucions que calgui. 

 

6. Presentació i aprovació, si s’escau, de les gestions efectuats per la Junta Directiva des 
de la darrera assemblea. 

- Inscripció al Registre d’Entitats de l’Ajuntament. 

- Compliment dels requisits LOPD. 

- Apertura Compte Corrent a CaixaBank. 

- Certificat Digital (FNMT). 

- Pàgina web. 

- Perfils a Twitter, Facebook i Instagram. 

- Portal de Transparència. 

- Memòria anual. 

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

- Cessió d’espais a Can Roca de Baix. 

- Organitzar activitats i calendaris. 

- Carpa de Sant Jordi. 

- Confecció de roses per Sant Jordi, amb l’acord establert amb el Gremi de Comerç. 

- Trobades amb responsables de l’ajuntament, regidors inclosos, i amb responsables de 
la Generalitat. Consellers inclosos. 

- Diversos protocols i procediments pel funcionament regular de l’associació. 

- Subvenció de 7.000€ de l’ajuntament de Castelldefels pel curs octubre 2021 – juny 
2022, per a compra de materials i pagament de professors de música i taitxí. 

- Subvenció de 1.400€ del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, pel contractar un 
professional en tècniques de dibuix. 

- Demanar una subvenció de 4.000€ a l’ajuntament, per cobrir el quart trimestre del 
2022. 

- Demanar subvencions pel curs 2022-23. 

- Trobades amb altres entitats del municipi per establir col·laboracions. 
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L’informe de gestió de la Junta Directiva es posa a votació i queda aprovat per unanimitat 
(24 vots a favor, cap en contra i cap abstenció). 

 

7. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals 2021. 

La Presidenta, Rousse Sarró i la Tresorera, Rosi Ruiz presenten l’estat de comptes 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es responen preguntes dels socis assistents per aclarir dubtes i demanar detalls. 

Els comptes anuals 2021 es posen a votació i queda aprovats per unanimitat (24 vots a 
favor, cap en contra i cap abstenció). 

8. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2022. 

La Presidenta, Rousse Sarró i la Tresorera, Rosi Ruiz presenten el pressupost 2022. 
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Es responen preguntes dels socis assistents per aclarir dubtes i demanar detalls. 

El pressupost 2022 es posa a votació i queda aprovat per unanimitat (24 vots a favor, cap 
en contra i cap abstenció). 

9. Presentació i aprovació, si s’escau, de propostes de modificació dels Estatuts i 
Reglament Intern. 

La Presidenta informa del següent: 

Les següents propostes afegeixen o modifiquen el text d’alguns articles dels Estatuts 
d’ArtiMent i, en algun cas, obliguen a un redactat diferent del Reglament Intern per fer-lo 
coherents amb els Estatuts, que és sempre la normativa superior. 
 
I afegeix: aprovar aquestes esmenes implica autoritzar a la Junta Directiva a modificar els 
corresponents articles afectats de l’Estatut i/o del Reglament Intern, segons sigui el cas. 
 
A continuació es presenten les 11 esmenes que es citaran a continuació. Totes elles es 
tracten de forma individual: lectura, motiu, objectiu, aclariment de dubtes, detall si cal i votació. 

 
1. El domicili social d’ArtiMent es fixa a Can Roca de Baix, carrer Bisbe Urquinaona 17 de 

Castelldefels, lloc on es fan la major part de les activitats de l’associació, i d’acord amb 
el que disposa l’article 311-8 del Codi Civil de Catalunya. 

 
2. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. 
 
3. En cas de vacant de la Presidència per renúncia o cessament es convocarà 

Assemblea General Extraordinària en un termini màxim de 15 dies per ratificar, si 
s’escau, la substitució del President(a) pel Vicepresident(a), que fins aquell moment 
ostentarà la Presidència en funcions. Si no es produeix la ratificació, s’obrirà el procés 
electoral indicat en l’article 9 dels Estatuts i desenvolupat en el capítol VII del 
Reglament Intern. 

 
4. En cas de vacant de la Presidència per renúncia o cessament, el Certificat Digital 

d’ArtiMent no podrà ser revocat unilateralment sense donar temps a aconseguir un 
altre a nom del nou President(a); cas contrari serà considerat falta molt greu. 

 
5. Si es produeix l’absència temporal de Certificat Digital d’ArtiMent, s’autoritza al 

Vicepresident(a) i/o Secretari(a) a fer les gestiones necessàries amb l’administració 
amb el seu certificat digital personal, sempre i quan l’administració implicada ho 
permeti. 

 
6. En cas de renúncia o cessament d’un membre de la Junta Directiva que tingui 

apoderament bancari, aquest no pot ser revocat unilateralment sense donar temps a 
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aconseguir un altre a nom del vocal que determini la Junta; cas contrari serà considerat 
falta molt greu. 

 
7. Si un acta de Junta Directiva o Assemblea General és aprovada de manera 

reglamentària, el President(a) i/o Secretari(a) estan obligats a signar-la per deixar 
constància documental oficial de la reunió i dels acords adoptats; cas contrari serà 
considerat falta molt greu.  

 
8. Durant l’absència temporal del President(a) per renúncia o cessament, s’autoritza al 

Vicepresident(a) i/o Secretari(a) a fer les gestiones necessàries amb l’administració per 
la bona marxa de l’Associació. 

 
9. Les quotes de socis es fixen en 30€/any i es faran efectives durant el mes de 

setembre, amb efectivitat 1 d’octubre. 
 
10. Els nou socis que es donin d’alta en mesos diferents a setembre o octubre faran 

efectiva la totalitat de la quota en la data de la seva incorporació a ArtiMent, amb 
independència del pagament de la quota anual indicada a l’apartat anterior. 

 
11. La redacció dels actuals articles 5.11 dels Estatuts i 9 del Reglament Intern, en el que 

fa referència a que els socis posseeixin un exemplar dels Estatuts i del Reglament 
Intern, s’adaptaran al text següent: “Els socis tenen el dret i l’obligació de conèixer els 
Estatuts, el Reglament Intern i els Procediments des d’el mateix moment en que 
s’accepti la seva sol·licitud com a nou associat. Aquesta documentació podrà ser 
consultada, descarregada i impresa des de la Web corporativa d’ArtiMent, dins del 
menú del Portal de Transparència. Aquesta informació al nou soci és obligatòria en el 
moment de l’acollida efectiva a l’associació”. 

 

Les 11 esmenes es posen a votació de forma separada i queden totes elles aprovades 
per unanimitat (24 vots a favor, cap en contra i cap abstenció). 

 

La Presidenta informa que la Memòria Anual que hem de presentar a la Generalitat i a 
l’Ajuntament recollirà tot el que hem aprovat avui, així com els tràmits pertinents de 
modificació d’estatuts i de Junta Directiva. 
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10. Precs i preguntes. 

No n’hi cap prec ni cap pregunta. 

Alguns socis manifesten l’agraïment a la Junta Directiva per la feina feta i els encoratgen 
a continuar en aquesta línia. 

Sense més assumptes a tractar, es dona per conclosa l’assemblea a les 19,30 h. 

 

 

 

 

Rousse Sarró, Presidenta    Maria Soria, Secretaria 


