
 

Acta Nº 4/2017   

REUNIÓ Junta Directiva 

Barcelona,  20 de setembre de 2017 

Barcelona, a 20 de setembre de 2017, són les 17:00 hores i es reuneix la junta Directiva 
de l’ACDI a la sala de reunions de la Direcció Gerència de l’Hospital de Sant Pau, amb el 
següent ordre del dia i els membres que es detallen: 

 

ORDRE DE DIA: 

 
- Fotos individuals i en grup de la Junta Directiva de l’ACDI per penjar a la web 
- Explicació i training del Workshop ACDI (8 de novembre) a càrrec de DDS 
- Explicació de la notificació d’Hisenda  (Marisa Jiménez) 

  

 

ASSISTEIXEN:   

• Concepció Cabanes Duran 

• Mariona Creus i Virgili 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Isabel Grimal Melendo 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Fermín Rodríguez Muñoz  

• Mar Sevillano Lalinde 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

 

EXCUSSEN:  

• Lourdes García Zaldivar 

• Gemma Margarit 

• Anna Ollé Gilabert 

• Amèlia Guilera Roche 
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ASSUMPTES TRACTATS:  
 
1. Fotos individuals i en grup de la Junta Directiva de l’ACDI per penjar a la web 

Els assistents es fan una sessió de fotos per actualitzar la pàgina web de l’ACDI. 
Es fan fotos individuals i en grup, per incloure en l’apartat Junta Directiva de la 
web: http://www.acdi.cat/junta_directiva/equip.php  

D’aquesta manera, les persones podran posar cara i ulls a gent que treballa i 
forma la Junta Directiva de l’ACDI, aconseguint ser una associació més propera i 
transparent.  

 
2. Explicació i training del Workshop ACDI (8 de novembre) a càrrec de DDS 
 
 La consultora Domestic Data Streamers (DDS) explica a la Junta Directiva de 

l’ACDI els objectius de la realització del Workshop, del proper 8 de novembre.  
 Es realitzaran una sèrie de sessions participatives per conèixer la  realitat, 
 visualitzar-la, entendre-la i establir una visió clara de futur. 
 En aquesta primera sessió, l’equip DDS demana a la Junta de l’ACDI que facin 4 
 fotografies que representin els següents conceptes: un repte intern, un repte 
 extern, allò que us identifica i allò que desitgeu.  
 Les fotografies es penjaran en un compte tumblr per poder compartir les 
 imatges online. Cada imatge haurà de portar una breu descripció que 
 identifiqui què és el que representa i en quin dels 4 conceptes s’emmarca.  
 La data límit per penjar-les és el 8 d’octubre. 

 

S’acorda que el proper dimarts 10 d’octubre, com a cas excepcional, tornarà a 
haver-hi reunió de la Junta Directiva de l’ACDI per continuar treballant sobre el 
tema amb l’ajuda de DDS.  

 
3. Explicació de la notificació d’Hisenda  (Marisa Jiménez) 

 La tresorera de l’ACDI, Marisa Jiménez, explica que la notificació que va rebre la 
 Concepció Cabanes al mes d’agost feia referència a l’Impost de Societats de les 
 activitats que es realitzen i que suposin un benefici per la societat. 

 En aquest cas ACDI, durant l'exercici 2016, va tenir uns beneficis de 7.662,50 
 €, corresponents al Fòrum del pensament i al congrés de ACDI. Sobre aquest 
 import es tributa el 25%, que ascendeix a un import de 1.915,63 €. Amb la 
 concessió de l'ajornament, l'agència tributària, ens ha posat uns interessos de 
 11,43 €. Ara s’espera rebre la carta de pagament, per carregar-ho al compte 
 bancari de l’ACDI. 
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http://www.acdi.cat/junta_directiva/equip.php


 

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 19:00 hores, de la qual s’estén 
aquesta acta, que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretaria.  

 

Marga Esteve, presidenta 

 

Meritxell Cucala, secretària 
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