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President  
 

Josep Petitbò i Trabal 
 

Junta Directiva assistent  
 

Josep Carrillo i Fuentes 
Xavier Bardia i Bellver 

Montse Serra i Crusella 
Xavier Tarter i Homs  

David Valldeoriola i Serracarbasa  
Albert Petitbò i Abad  
Joan Pujol i Martín 

Josep Ma. Oliu i Bosch 
 

Disculpa la seva absència:  
Jaume Tarter i Creus 

Jordi Circuns i Puigrodon 
 

Secretari  
 

Miquel Carrillo i Valldeoriola 
 
Al local social “Ramon Cabanas” de Collsuspina, essent les 20 hores del dia 28 de setembre 
del 2013, es reuneixen sota la Presidència del sr. Josep Petitbò i Trabal, prèvia convocatòria a 
l’efecte, per tal de celebrar la sessió ordinària de l’Assemblea General els senyors més amunt 
esmentats juntament amb els penyistes assistents. 
 
Declarada oberta l’assemblea pel president, es passa a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia que tot seguit es relacionen: 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior. 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Extraordinària celebrada el 26 de maig. 
 

3. Aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2012/2013. 
 

4. Ratificació, si escau, dels membres de la Junta Directiva i designació de nous càrrecs. 
 
5. Aprovació i convocatòria, si escau, de la llista de socis per assistir als partits del Camp 

Nou amb la compra d’entrades. 
 

6. Aprovació, si escau, de la data i programa de la festa del 10è aniversari de la Penya. 
 

7. Propostes i torn obert de paraules dels socis i sòcies. 
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTE DE L’ASSEMBLEA DE  L’ANY ANTERIOR  
 
Es presenta l’acte de l’Assemblea General Ordinària de l’any anterior explicant els punts que es 
van tractar i acordar. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’acte de l’Assemblea General Ordinària de la temporada 2012/2013. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA EX TRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL 26 DE MAIG  
 
Es presenta l’acte de l’Assemblea Extraordinària celebrada el 26 de maig explicant el punt que 
es van tractar i acordar. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’acte de l’Assemblea Extraordinària del passat 26 de maig. 
 
 
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTAT DE COMPTES DE L’ EXERCICI 2012/2013 
 
Es presenten els comptes fins a finals d’agost del 2013, sobrepassant la temporada 2012/2013, 
per conèixer els comptes actuals. Es presenta un saldo positiu actual de 2.782,60 euros (a 31 
d’agost del 2013). 
 
Es destaca que aquesta passada temporada hi ha hagut dèficit a causa de la despesa a l’haver 
comprat les vint-i-quatre cadires pels penyistes assistents als partits. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’estat de comptes de les temporada 2012/2013. 
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4. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS MEMBRES DE LA JUNTA I DESIGNACIÓ DE NOUS 
CÀRRECS 
 
Es presenta la Junta Directiva actual que està formada per les següents persones, amb els 
seus càrrecs: 
 
President: Josep Petitbò i Trabal 
Vicepresident primer: Josep Carrillo i Fuentes  
Vicepresident segon: Xavier Bardia i Bellver 
Tresorera: Montse Serra i Crusella 
Secretari: Miquel Carrillo i Valldeoriola 
Vocal: Jaume Tarter i Creus 
Vocal: David Valldeoriola i Serracarbasa 
Vocal: Albert Petitbò i Abad 
Vocal: Xavier Tarter i Homs  
Vocal: Josep Ma. Oliu i Bosch  
Vocal: Joan Pujol i Martín 
Vocal: Jordi Circuns i Puigrodon 
 
Un cop exposada la formació de la Junta Directiva, es convida a que qualsevol sòcia o soci que 
estigui interessat a entrar a la Junta ho faci realitat.  
 
La sra. Montse Serra exposa que vol deixar el càrrec de tresorera per passar a vocal. Amb la 
renúncia al càrrec, es proposa pel càrrec al vicepresident primer, en sr. Josep Carrillo. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. RATIFICAR la Junta Directiva actual.  
SEGON. APROVAR l’assignació del vicepresident primer, en sr. Josep Carrillo i Fuentes, com a 
nou tresorer.  
 
 
5. APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA, SI ESCAU, DE LA LLISTA  DE SOCIS PER ASSISTIR 
ALS PARTITS DEL CAMP NOU AMB LA COMPRA D’ENTRADES. 
 
S’explica que el FC Barcelona, com els últims anys, presenta una oferta pels socis que 
consisteix en la possibilitat de comprar un conjunt de partits per poder assistir al Camp Nou per 
veure’ls. 
 
Es proposa que, tots els socis del FC Barcelona que siguin penyistes, ofereixin el seu carnet 
per poder fer la compra de paquets de partits. Per part dels penyistes, s’han d’apuntar a una 
llista dient quants partits volen anar a veure amb la data límit 27 d’octubre del 2013. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR que es doni la possibilitat de poder comprar els paquets de partits. 
SEGON. APROVAR que un cop feta la llista, es valorarà si es fa la compra de partits o no 
segons la quantitat de persones apuntades.  
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6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DATA I PROGRAMA DE LA  FESTA DEL 10È 
ANIVERSARI DE LA PENYA. 
 
Es recorda a tots els penyistes que poden aportar idees i col·laboracions per la celebració del 
10è aniversari de la Penya Barcelonista de Collsuspina que es celebrarà al llarg d’aquesta 
temporada. 
 
Es valora fer-ho un cap de setmana dels mesos de març o abril. 
 
Es dóna torn obert de paraula perquè els assistents puguin aportar idees. Les propostes 
presentades seran valorades per la Junta Directiva, les quals són les següents: 
 

- Realitzar la celebració en dissabte per facilitar el retorn dels penyistes i assistents que 
viuen fora de Collsuspina, principalment, pels de les zones properes de Barcelona. 

- Partit de futbol d’algun equip infantil del Club. 
- Espectacle per després del dinar, del tipus Pep Plaza. 
- Obrir el ventall de possibles equips que puguin venir, no centrar-nos en només el futbol, 

obrir-ho a equips d’altres seccions. 
- Obrir el ventall a que es presenti qualsevol personatge relacionat amb el Club, no 

centrar-nos en la directiva o algun jugador, sinó també a ex jugadors o periodistes. 
- Presentar una conferència o tertúlia. 
- Celebrar un campionat de botifarra. 

 
A destacar, l’Alcalde de Collsuspina, en sr. Oriol Batlló i Farriol, felicita la Penya per la iniciativa 
i es compromet que l’Ajuntament realitzarà una aportació extra per ajudar a que la celebració 
sigui el més atractiva possible. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR que es celebri un cap de setmana dels mesos esmentats. 
 
 
7. PROPOSTES I TORN OBERT DE PARAULES DELS SOCIS I SÒCIES. 
 
Es comenta que aquest any la Loteria de Nadal es vendran dècims directament per evitar 
problemes si toqués, ja que s’ha de declarà el premi obtingut. 
 
I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió essent les vint hores 
cinquanta-sis minuts del dia vint-i-vuit de setembre de dos mil tretze, de la qual cosa, com a 
secretari estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari       Vist i plau 
        El president 
 
 
 
 
 
 
Miquel Carrillo i Valldeoriola     Josep Petitbò i Trabal  

  


