Penya Barcelonista

COLLSUSPINA

SESSIÓ DE L’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA
DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2018
President de l’Assemblea
Josep Petitbò i Trabal
Junta Directiva assistent
Josep Carrillo i Fuentes
Xavier Bardia i Bellver
Joan Pujol i Martín
Albert Escamilla i Rosas

Disculpa la seva absència:
Jaume Tarter i Creus
Montse Serra i Crusella
David Valldeoriola i Serracarbasa
Albert Petitbò i Abad
Jordi Circuns i Puigrodon
Xavier Tarter i Homs
Joaquim Tarter i Creus

Secretari
Miquel Carrillo i Valldeoriola
A la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Collsuspina, essent les 18 hores i 17 minuts del dia 15
de setembre del 2018, 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 2017/2018.
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’ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’ANY ANTERIOR
Es presenta l’acta 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’acta de l’Assemblea General Ordinària de la temporada 2017/2018.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTAT DE COMPTES DE L’EXERCICI 2017/2018
Es presenten els comptes fins a inicis de setembre del 2018, just al començar la temporada
2017/2018, per conèixer els comptes actuals. Es presenta un saldo positiu actual de 2.929,44
euros (a 1 de setembre del 2018).
Es destaca que hi ha hagut una subvenció de l’Ajuntament de Collsuspina i que a part de la
quota de soci, l’ingrés més important és la venta de loteria de Nadal.
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER. APROVAR l’estat de comptes de les temporada 2018/2019.

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
Vocal: Joaquim Tarter i Creus
Vocal: Albert Escamilla i Rojas
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Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER. RATIFICAR la Junta Directiva actual presentada.

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.
Pren la paraula el President, el senyor Josep Petitbò i Trabal, per exposar que aquest any vol
que sigui el seu últim any com a President de la Penya Barcelonista de Collsuspina. Indica que
no vol deixar el càrrec, però que seguirà essent un actiu important de la Penya. Els assistents
expressen per unanimitat que hi estan totalment en desacord i que ja se’n parlarà a finals
d’aquesta temporada.
Finalment, es destaca que aquest any, seguint amb l’intent de l’any passat, es vol potenciar les
activitats ja que una penya amb moviment pot arribar a rebre més beneficis de cara a entrades
o similars. Per aquest fet, es proposa enfocar-nos en fer sortides d’un cost atractiu i assumible
com pot ser anar a veure les seccions, el FC Barcelona B o les fèmines. Tots els membres
assistents hi estan d’acord i es comprometen a intentar aconseguir que hi hagi una major
participació en qualsevol activitat que es pugui realitzar.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió essent les divuit hores i
quaranta-sis minuts del dia quinze de setembre de dos mil divuit, 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

