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A la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Collsuspina, essent les 19 hores i 6 minuts del dia 21 de 
setembre del 2019, 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 2018/2019. 
 

3. Ratificació, si escau, dels membres de la Junta Directiva. 
 

4. Aprovació, si escau, de la secció de Bitlles Catalanes dins de la PB Collsuspina. 
 

5. 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 2018/2019 
 
Es presenten els comptes fins a mitjans de setembre del 2019 per conèixer els comptes 
actuals. Es presenta un saldo positiu actual de 1.913,75 euros (a 17 de setembre del 2019). 
 
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. 
 
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. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SECCIÓ DE BITLLES CAT ALANES DINS DE LA PB 
COLLSUSPINA. 
 
Es planteja que el grup de Bitlles catalanes creat a Collsuspina sigui absorbit per la Penya 
Barcelonista de Collsuspina ja que tots els membres que el formen són socis de l’entitat. 
 
Amb això es facilita l’oficialització de la secció i s’amplien les propostes de la Penya de cara als 
usuaris. 
 
Es valora i es considera que, per ser integrant de la secció, els participants han de ser socis de 
la Penya Barcelonista de Collsuspina. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la integració de la secció de Bitlles catalanes dins de l’entitat.  
 
 
5. 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. 
 
Es destaca que s’ha facilitat la comunicació entre l’entitat i els socis gràcies al grup creat via 
Whatsapp. 
 
Per finalitzar, es torna a proposar mirar de fer alguna activitat per anar a veure les seccions, fet 
més assequible que anar a un partit del primer equip de futbol. 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió essent les vint hores i 
un minut del dia vint-i-u de setembre de dos mil dinou, 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 

  
 


