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COLLSUSPINA

SESSIÓ DE L’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA
DEL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2016
President de l’Assemblea
Josep Petitbò i Trabal
Junta Directiva assistent
Josep Carrillo i Fuentes
Xavier Tarter i Homs
Joan Pujol i Martín
Jaume Tarter i Creus

Disculpa la seva absència:
Xavier Bardia i Trabal
Montse Serra i Crusella
David Valldeoriola i Serracarbasa
Albert Petitbò i Abad
Jordi Circuns i Puigrodon
Josep Ma. Oliu i Bosch
Joaquim Tarter i Creus
Secretari
Miquel Carrillo i Valldeoriola
Al local social “Ramon Cabanas” de Collsuspina, essent les 19 hores i 30 minuts del dia 10 de
setembre del 2016, 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’estat de comptes de l’exercici 2015/2016.
3. Ratificació, si escau, dels membres de la Junta Directiva.
4. 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 2015/2016.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTAT DE COMPTES DE L’EXERCICI 2015/2015
Es presenten els comptes fins a inicis d’agost del 2016, just al finalitzar la temporada
2014/2015, per conèixer els comptes actuals. Es presenta un saldo positiu actual de 2.067,00
euros (a 17 d’agost del 2016).
S’explica que ens hem adaptat a la nova normativa on s’ha de facturar tot, es registren totes les
factures.
Es fa èmfasi a que hi ha hagut dues grans despeses: l’adquisició del nou televisor i del dinar de
Trobada de Penyes. Pel que fa als ingressos, s’agraeix molt l’aportació de l’Ajuntament de
Collsuspina amb 800 euros per la Trobada de Penyes i 500 per la Caminada nocturna.
Es destaca que l’antic grup de Convergència i Unió, un cop dissolt, ens ha destinat una partida
de diners que encara tenien de l’any anterior. Una aportació total de 225 euros. S’agraeix
aquesta donació desinteressada.
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER. APROVAR l’estat de comptes de les temporada 2015/2016.

3. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS MEMBRES DE LA JUNTA
Es presenta la Junta Directiva actual que està formada per les següents persones, amb els
seus càrrecs:
President: Josep Petitbò i Trabal
Vicepresident primer i Tresorer: Josep Carrillo i Fuentes
Vicepresident segon: Xavier Bardia i Bellver
Secretari: Miquel Carrillo i Valldeoriola
Vocal: Montse Serra i Crusella
Vocal: Jaume Tarter i Creus
Vocal: David Valldeoriola i Serracarbasa
Vocal: Albert Petitbò i Abad
Vocal: Xavier Tarter i Homs
Vocal: Joan Pujol i Martín
Vocal: Jordi Circuns i Puigrodon
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Vocal: Joaquim Tarter i Creus
Malauradament es presenta una baixa per defunció, la d’en Josep Ma. Oliu i Bosch. Des de la
Junta Directiva i tots els socis presents s’agraeix la seva participació i es dóna tot els suport a
familiars i amics.
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER. RATIFICAR la Junta Directiva actual presentada.
SEGON. APROVAR la baixa per defunció d’en Josep Ma. Oliu i Bosch.

4. PROPOSTES I TORN OBERT DE PARAULES DELS SOCIS I SÒCIES.
S’explica, per part de la Junta Directiva, que ja es té encarregat el número de la Loteria de
Nadal i es demana la col·laboració per vendre els talonaris de les participacions. També
s’explica que, com l’any passat, aquest Nadal s’entregarà de manera gratuïta un dècim a cada
soci de la Grossa de Nadal.
El President, el sr. Josep Petitbò, comunica que aquesta temporada vol que sigui la seva última
com a president, no per deixar la Penya, ja que seguiria com a membre de la Junta, sinó per
deixar pas, després de ser president des de l’inici de la Penya, a algú que estigui disposat a
agafar el càrrec. Per part de tots els membres assistents se li comenta que ja es valorarà quan
arribi el cas.
També es comenta que l’excursió típica amb els penyistes que en anys anteriors es feia i que
els últims anys ja no es realitzava aquest any tampoc es farà per la poca participació. Un altre
activitat que s’ha deixat de fer realitzar el llistat de penyistes que volien comprar un pack de
partits. Tampoc s’activa per la baixa participació de les últimes edicions. Tot i així, per part de la
Junta Directiva, i principalment dels membres que són socis del FC Barcelona, s’ofereixen els
carnets de soci per si algun penyista vol anar a veure algun partit. Amb el carnet de soci del FC
Barcelona es poden comprar entrades amb un interessant descompte.
També es proposa treure les cadires que es tenen al Local Social perquè ja no les fem servir i
s’estan fent malbé. Es guardaran per quan es necessitin.
Es destaca també que des del FC Barcelona van felicitar a la nostra Penya per la gran Trobada
de Penyes d’Osona i el Ripollès que vàrem organitzar.
Finalment, perquè hi hagi millor comunicació, es proposa crear un grup de Whatsapp per
anunciar qualsevol informació relacionada amb la Penya i els penyistes. Tots els membres
assistents hi estan d’acord, per tant, al llarg del mes d’octubre s’activarà.
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I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió essent les vint hores i
set minuts del dia deu de setembre de dos mil setze, 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

