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A la Sala Polivalent de Collsuspina, essent les 20 hores del dia 20 d’agost del 2011, 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 s’escau, de l’acte de l’Assemblea de l’any anterior.
2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2010/2011.
3. Ratificació, si s’escau, dels membres de la Junta Directiva i designació de nous
càrrecs.
4. Aprovació, si s’escau, de fer una llista de socis que vulguin assistir als partits del Camp
Nou comprant entrades com la temporada passada.
5. Explicació de la proposta presentada pel FC Barcelona respecte als socis de les
penyes.
6. Informació sobre el dia de visita al Camp Nou per penjar la placa de la nostra Penya.
7. Propostes i torn obert de paraules dels socis i sòcies.
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1. APROVACIÓ, SI S’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 majoria absoluta el següent
ACORD
PRIMER. APROVAR l’acte de l’Assemblea General Ordinària de la temporada 2010/2011.

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTAT DE COMPTES DE L’EXERCICI 2010/2011
La tresorera Montse Serra i Crusella exposa l’estat de comptes fins a finals de juliol del 2011,
on acaba la temporada 2010/2011. Es presenta un saldo positiu a final de temporada de
1.332,08 euros.
Per tot això, l’Assemblea adopta per majoria absoluta el següent
ACORD
PRIMER. APROVAR l’estat de comptes de les temporada 2010/2011.

3. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 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
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.
A part, la Junta Directiva proposa que entri a la Junta Directiva el soci Jordi Circuns i
Puigrodon.
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Per tot això, l’Assemblea adopta per majoria absoluta el següent
ACORD
PRIMER. RATIFICAR la Junta Directiva actual.
SEGON. APROVAR la incorporació del nou membre de la Junta Directiva, el sr. Jordi Circuns i
Puigrodon.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE FER UNA LLISTA DE SOCIS QUE VULGUIN ASSISTIR
ALS PARTITS DEL CAMP NOU COMPRANT ENTRADES COM LA TEMPORADA
PASSADA.
S’explica que el FC Barcelona, l’any passat, va presentar una oferta pels socis que consistia en
la possibilitat de comprar un conjunt de partits per poder assistir al Camp Nou per veure’ls.
Es proposa que, de la mateixa manera que l’any passat, 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.
Per tot això, l’Assemblea adopta per majoria absoluta el següent
ACORD
PRIMER. APROVAR que es doni la possibilitat de poder comprar els paquets de partits.
SEGON. APROVAR que els penyistes socis del FC Barcelona puguin oferir el seu carnet per
aconseguir els paquets.
TERCER. APROVAR que un cop feta la llista, es valorarà si es fa la compra de partits o no
segons la quantitat de persones apuntades.

5. EXPLICACIÓ DE LA PROPOSTA PRESENTADA PEL FC BARCELONA RESPECTE ALS
SOCIS DE LES PENYES.
S’explica que el FC Barcelona aquest mateix cap de setmana està celebrant el Congrés de
Penyes Barcelonistes i que per tenir un control més exhaustiu de les penyes presenta una
normativa que cada penya haurà de seguir.
Com ha penya ja consolidada, la Penya Barcelonista Collsuspina, haurà de presentar l’acte de
l’Assemblea Ordinària de cada any, l’actualització dels membres de la Junta Directiva, les altes
i baixa dels socis penyistes, les dades actualitzades de la Penya i la seva seu social i una
memòria amb les activitats que es realitzaran.
També s’informa que els carnets pels socis de la Penya els generarà el mateix FC Barcelona,
amb un cost de dos euros, però tota aquesta normativa que a expenses del què s’aprovi al
Congrés Mundial de Penyes.
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6. INFORMACIÓ SOBRE EL DIA DE VISITA AL CAMP NOU PER PENJAR LA PLACA DE
LA NOSTRA PENYA.
S’explica que una de les activitats principals d’aquesta temporada serà anar al Camp Nou a
penjar la placa de la Penya. Es presenta una reproducció en petit de la placa i es comenta que
s’ha fet una sol·licitud al FC Barcelona per poder-la anar a penjar el proper 15 o 16 d’octubre
aprofitant el partit FC Barcelona – Racing de Santander.
També s’informa que el dia ja ha estat aprovat pel FC Barcelona i només falta saber quin dia i
hora es celebrarà el partit per poder decidir si, aprofitant el dia, es realitza alguna altra activitat
o no. Un cop la Junta Directiva decideixi i concreti el viatge, es comunicarà a tots els penyistes
per facilitar que hi hagi una màxima participació.

5. PROPOSTES I TORN OBERT DE PARAULES DELS SOCIS I SÒCIES
Des de la Junta Directiva es demana que els socis penyistes proporcionin el seu correu
electrònic per facilitar una comunicació més còmode i ràpida entre la Junta i els penyistes.
El soci Joan Ramon Samara i Vidal proposa que també es podria comunicar els esdeveniment i
qualsevol altre acte a través missatges pel telèfon mòbil. Comenta que hi ha empreses que
faciliten aquest procés i que seria el soci que pagaria cada missatge, de cara a la Penya no hi
hauria cap cost addicional. Des de la Junta es té en compte aquesta proposta i es comunica
que s’estudiarà.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió essent les vint-i-una
hores divuit minuts del dia vint d’agost de dos mil onze, 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

