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SESSIÓ DE L’ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA 

DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2012 
 

President  
 

Josep Petitbò i Trabal 
 

Junta Directiva assistent  
 

Josep Carrillo i Fuentes 
Xavier Bardia i Bellver 

Montse Serra i Crusella 
Jaume Tarter i Creus 
Xavier Tarter i Homs  

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

Jordi Circuns i Puigrodon 
 

Disculpa la seva absència:  
Josep Ma. Oliu i Bosch 

 
Secretari  

 
Miquel Carrillo i Valldeoriola 

 
Al local social “Ramon Cabanas” de Collsuspina, essent les 20 hores del dia 1 de setembre del 
2012, 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 2011/2012. 
 

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

amb la compra d’entrades. 
 

5. Comunicació del canvi de local social. 
 

6. Explicació de les conclusions extretes del Congrés de Penyes del 19 i 20 d’agost. 
 

7. Comunicació de les col·laboracions que s’han realitzat en les últimes activitats 
celebrades a Collsuspina. 
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8. Petició de col·laboració dels socis, sòcies i simpatitzants per la celebració dels 10 anys 
de la Penya. 
 

9. Propostes i torn obert de paraules dels socis i sòcies. 
 
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. 
 
Es comenta que la proposta presentada pel soci Joan Ramon Samara i Vidal d’enviar SMS als 
penyistes, s’ha mirat i no s’ha trobat una opció viable que faci que la Penya no tingui cap 
despesa. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’acte de l’Assemblea General Ordinària de la temporada 2011/2012. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTAT DE COMPTES DE L’ EXERCICI 2011/2012 
 
La tresorera Montse Serra i Crusella exposa l’estat de comptes fins a finals d’agost del 2012, 
sobrepassant la temporada 2011/2012, per conèixer els comptes actuals. Es presenta un saldo 
positiu actual de 3.214,58 euros (a 26 d’agost del 2012). 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’estat de comptes de les temporada 2011/2012. 
 
 
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: 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 
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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.  
 
 
 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. RATIFICAR la Junta Directiva actual.  
 
 
4. APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA, SI ESCAU, DE LA LLISTA  DE SOCIS PER ASSISTIR 
ALS PARTITS DEL CAMP 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, de la mateixa manera que fa dos anys, 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 unanimitat 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. COMUNICACIÓ DEL CANVI DE LOCAL SOCIAL. 
 
S’explica que l’alcalde, en nom de l’Ajuntament de Collsuspina, ens ha comunicat que es vol 
amortitzar la separació que s’ha construït en el Local Social “Ramon Cabanas” i proposa que 
ens traslladem a aquest recinte per veure els partits. 
 
El sr. Enric Mauri i Clua, penyista, proposa fer una votació perquè l’Ajuntament tingui 
constància de l’opinió dels penyistes assistents a l’Assemblea. La votació consisteix en si 
s’aprova o no la proposta. Si no s’aprova, la Junta es compromet a comincar-ho a l’Ajuntament 
i es faculta per trobar la millor solució. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per un majoria el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR, amb un 55% dels vots per un 30% en contra i un 15% en blanc, que el 
trasllat al nou local quan sigui possible i estigui en condicions facultant a la Junta Directiva per 
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negociar amb l’Ajuntament qualsevol tema per aconseguir que el nou recinte sigui el màxim 
confortable pels penyistes i simpatitzants. 
 
 
 
6. EXPLICACIÓ DE LES CONCLUSIONS EXTRETES DEL CONGR ÉS DE PENYES DEL 19 I 
20 D’AGOST.  
 
S’explica que el FC Barcelona els dies 19 i 20 d’agost va celebrar el Congrés de Penyes 
Barcelonistes i que aquest any s’han centrat en la distribució de les penyes, principalment les 
d’Espanya i resta del món. 
 
Pel que ens afecta a la nostra penya, s’explica que 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 a 
partir del 2013, amb un cost de dos euros, per tant, aquesta temporada la pròpia penya 
continuarà oferint els carnets als penyistes. 
 
 
7. COMUNICACIÓ DE LES COL·LABORACIONS QUE S’HAN REA LITZAT EN LES 
ÚLTIMES ACTIVITATS CELEBRADES A COLLSUSPINA.  
 
Es comunica que després del dinar de final de temporada que es va celebrar a finals de maig, 
la Penya ha col·laborat en diferents actes, enter ells alguns del poble: 
 

- A la Pedalada de la Festa Major de Collsuspina aportant part de l’esmorzar juntament 
amb els Amics Ciclistes de Collsuspina. 
 

- A la Caminada-pedalada nocturna de Collsuspina organitzant-la juntament amb els 
Amics Ciclistes de Collsuspina. 
 

- Al 1r Campionat de Botifarra de les Penyes del FC Barcelona, aportant dues parelles. 
 
8. PETICIÓ DE COL·LABORACIÓ DELS SOCIS, SÒCIES I SI MPATITZANTS PER LA 
CELEBRACIÓ DELS 10 ANYS DE LA PENYA. 
 
Pensant en la temporada que ve, es demana a tots els penyistes que comencin a aportar idees 
i col·laboracions per la celebració del 10è aniversari de la Penya Barcelonista de Collsuspina 
que es celebrarà al llarg de la temporada 2013-2014. 
 
Per facilitar que tant els penyistes com els simpatitzants puguin anar aportant idees, es 
presentarà a cada partit una caixa/urna on es podran dipositar les idees escrites en paper. A 
més, també s’ofereix el correu electrònic de la Penya (info@pbcollsuspina.com) per la mateixa 
causa. 
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9. PROPOSTES I TORN OBERT DE PARAULES DELS SOCIS I SÒCIES. 
 
N’Enric Mauri i Clua agraeix a la Junta Directiva la feina realitzada fins ara i ha volgut aclarir 
que ha votat per no canviar de local per poder fer més força de cara a poder negociar amb 
l’Ajuntament les millors condicions pel canvi del nou local. 
 
En Josep Ma. Valldeoriola i Freixanet veient que al nou local les cadires són de plàstic, oferir al 
soci i simpatitzant uns coixins que facin les cadires més confortables. Cada persona tindria el 
seu propi coixí i hauria de fer el seu manteniment. 
 
N’Emília Cánovas i Tamayo proposa que a cada partit es comuniqui s’oferiran entrepans o no, 
d’aquesta manera les persones encarregades de fer-los sabran amb antel·lació si s’hauran de 
fer entrepans i de cara als penyistes i simpatitzants, es promocionaran. 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió essent les vint-i-una 
hores disset minuts del dia ú de setembre de dos mil dotze, 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  
 

 

 


