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ACTA DE LA REUNIO DE JUNTA DIRECTIVA
DE L'ATENEU BARCELONÉS
5 d'agost de 2O21
(Aprovada el 30 de setembre de 2O2I)

Assistents: Isona Passola i Vidal, Lluisa Juliá Capdevila, Ricard Faura
Homedes, Pedro santos e Silva, Daniel Faura i Llimós, Teresa Mañá

¡

Terré, Elisabet Cirici i Amell, Joan Safont i Plumed, JordiJiménez Guirao, Rosa
Maria Malet Ybern, Mariá de Delás Malet, Carme Gual Via i Paula Przybylowicz
Vidal.
Participen tots els membres de la Junta telemáticament.

A les 17:00h del dia indicat, se celebra reunió ordinária de la Junta Directiva
seguint l'ordre del dia establert i s'informa de diferents temes, o s'estudien
les diferents propostes, que s'aproven per unanimitat, a menys que es produeixi votacÍó.

Ordre del dia¡
1. Aprovació de I'acta de la sessió anterior
I

2. Atorgament de poder notarial de representació al despatx d'advocats
Vallbé

3. Acords relatius a les obres del Pati de Carruatges del Palau Savassona
4. Informe del gerent

1. Aprovació de I'acta de la sessió anterior
I

S'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat.
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2. Atorgament

de poder notarial de

representació

ar

despatx

d'advocats Vallbé
La Junta Directiva aprova per majoria l'atorgament d'un poder notarial al
despatx d'advocats Vallbé de representació en els actes jurídics o materials
que li siguin encomanats.
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3. Acords relatius a les obres del pati de carruatges del palau
Savassona
La conservadora explica que els pagaments dels permisos d'obres han de ser
abonats abans del dia 31 d'agost, i exposa a la Junta Directiva un calendari
aproximat d'execució de les obres:

-

Termini d'execució: Quatre (4) mesos.

Data aproximada d'inici de les obres: segona quinzena del mes
d'octubre.

Per altra banda, la conservadora explica que encara s'está discutint la solució
final pel tancament exterior de la porta de l'entrada: la Direcció General del
Patrimoni Cultural está estudiant la idoneitat del tancament de vidre, mentre
que l'Ajuntament de Barcelona ha exposat la conveniéncia de mantenir l'espai
sense tancament.
La Junta Directiva aprova per majoria I'abonament dels permisos d'obres, així

com la proposta de calendari per l'execució de les obres.

4. Informe del gerent
El gerent informa que finalment

l'Institut Catalá de Finances ha concedit el
crédit de tresoreria de la línia Ico-covlD per 300.000 €. Després de les
darreres converses, l'IcF va sol.licitar la presentació d'un'.pla de negoci,,
per acabar de resoldre el seu atorgament. Els eixos económics principals
plantejats en el pla lliurat són:

a) Millora d'ingressos orgánics (no condicionats a cap contraprestació

que

exigeixi increment de despesa):

I

a

a

Increment estable del nombre de socis. Es fixa com objectiu
aconseguir mil (1.000) socis nous en un horitzó temporal de dos

anys. El que significa un increment d'ingressos anuals de l'ordre de
400.000 €.
Recuperar convenis estables amb entitats públiques i privades per
arribar al nivell que ja s'havia assolit históricament per l'Ateneu,
per un import de > de 300.000 €.

b) Millora d'ingressos finalistes.

.

Patrocinis i subvencions vinculats a la realització d'activitats
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a

subvencions públiques

i privades per a la rehabilitació
i la incorporació de noves
i

manteniment dels espais patrimonials
tecnologies.

Informa de les condiciones del nou crédit ique la previsió de tresoreria a L2
mesos presenta un resultat acumulat positiu, sense tensions al llarg d'aquest
període.

A les 18:30 hores finalitza la sessió, de la qual com a secretari aixeco

la

present Acta amb el vistiplau de la presidenta.

Ricard Faura i Homedes

vist i plau
Isona Passola i Vidal

Secretari

Presidenta
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