Acta de l’assemblea general ordinària de l’Associació CLUB CICLISTA
CALMA de Sant Julià de Vilatorta
Identificació de la sessió
Data: 7/9/2016
Horari: 20:30 a 22:00
Lloc: sala d’entitats del pavelló esportiu de Sant Julià de Vilatorta

Persones assistents
President: Xavier Serra
Vicepresident: Carme Garcia
Secretari: Pere Uyà
Tresorer: Antoni Bosch
Vocals: Oscar Uyà, Toni Pérez, Francesc Jiménez, Jordi Tió, Marc Muñoz, Pere Codina,
Marc Morales
Socis: Enric Basolí, Emili Planas, Fèlix Morer, Pol Padrós, Alfons Huescar, Jaume Viella

Ordre del dia
•
•
•
•
•
•
•

Aprovació dels comptes del 2015
Ratificació de la junta actual
Fixar domicili social del club
Loteria 2016, presentació opcions amb Loteria de Catalunya
Proposta activitats pel 2017
Sortida social club, data i lloc
Torn de preguntes

Desenvolupament de la sessió
•

Aprovació dels comptes del 2015
El tresorer entrega els comptes del 2015 i explica les diferents partides.
S’aproven per unanimitat. S’adjunten a la present acta.

•

Ratificació de la junta actual
No hi ha cap renúncia als càrrecs de la junta, per tant es dona per ratificada

•

Fixar domicili social del club
S’exposa l’inconvenient que suposa canviar el domicili del club cada vegada que
es fa un canvi de president de la junta, donat que s’ha d’informar a diversos
organismes i proveïdors.

Es proposa demanar a l’ajuntament si podem establir el domicili del club en
alguna dependència de l’ajuntament i quin sistema podem establir per recollirlo
•

Loteria 2016, presentació opcions amb Loteria de Catalunya
S’explica com funciona la Loteria de Catalunya aquest any, números de 80
butlletes de 5 €. Això implica que si volem fer el mateix que el 2015, tindrem de
comprar 5 números i el resultat final pel club seran de 400 €
Es comenta que el benefici és petit, que hi ha l’inconvenient de jugar només 1 €
i que hi ha poques butlletes i gent que es queda sense.
Es planteja l’opció de tornar a la Loteria Nacional. Hi ha opinions favorables a
una i a l’altra. Es posa a votació amb el resultat de 9 vots favorables a Loteria
Nacional, 4 Loteria de Catalunya i 2 abstencions.
S’aprova fer Loteria Nacional. Pere Uyà farà l’encàrrec de 4.000 € i sobretot que
posin el logo actual del club en les butlletes.
4000/4=1000 Butlletes, 1000/50=20 Talonaris

•

Proposta activitats pel 2017
Es fan les següents propostes
Ciclocross 2016: es fa a Vic el 26 i 27 de novembre, tindrà categoria estatal i ho
organitzarà Cicles02 i el Calma. Es donaran més detalls més endavant donada la
envergadura que suposa aquesta categoria
Marxa Xtreme Guilleries: es proposa una prova d’aquest estil en substitució de
la Maxa BTT. ES forma una comissió per estudiar la proposta que la integren:
Oscar Uyà, Toni Pérez, Pol Padrós, Marc Morales, Alfons Huescar
Cursa Copa Catalana Escolar Infantil i Cadets: en vista de l’experiència positiva
d’aquest any es proposa tornar-ho a fer encara que no pugui ser Campionat de
Catalunya. Es farà la sol·licitud durant aquest mes de setembre.
Prova social: el president proposa fer una prova ciclista oberta a totes les edats
i amb tota mena de bicis (Sant Julià – Romagats – La Fullaca – Romagats – Sant
Julià). No s’ha fet cap comissió per estudiar la proposta.

•

Sortida social club, data i lloc
S’aprova fer-la el 30 d’octubre i l’esmorzar al Ferrer de Tall de Vilanova. El club
farà un obsequi pels participants.

•

Quotes de socis

Es plantegen dos temes: Import de la quota de soci i sistema de cobrament de
la quota
Quota de soci: fins ara es cobren 17 €, es proposa i s’accepta que es cobrin 20 €
a partir del 2017.
Cobrament de la quota: prioritàriament es farà per domiciliació bancària, el
càrrec es farà el mes de febrer.
Llicències: en el moment de treure la llicència, els socis que tinguin domiciliada
la quota de soci només pagaran l’import de la llicència. Pels que no, es cobrarà
la quota i la llicència com fins ara.
•

Torn de preguntes
Comunicació del Consell Català de l’Esport: s’informa que s’ha rebut comunicació
d’aquest organisme de la no inscripció de la nova junta (renovació 2015) per falta de
documentació (certificat del secretari de la dimissió ? de la junta anterior i còpies de
DNI dels actuals). Es faran les gestions necessàries per resoldre el tema.
Comunicació convocatòria subvencions ajuntament: s’informa d’aquesta
convocatòria, l’import global que hi destina l’ajuntament i les bases que regeixen la
seva concessió.
Equipament: el president informa que s’està treballant en el disseny d’equipament
agafant com a base el que es va fer pel CX que ha tingut molta acceptació. En el
moment que estigui a punt, s’enviarà informació de com fer la comanda
Fira d’entitats: l’ajuntament la convoca la fira pel dia 2 de setembre. Hi participarem
amb un stand, s’hauran de cobrir les hores que estarà obert (10:00 – 14:00 i 16:00 a
20:00)

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/a, estenc aquesta acta.
Secretari

PERE CARLES UYA GÓMEZ

Vist i plau
President/a

XAVIER SERRA BAYÓ

