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A la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Collsuspina, essent les 20 hores i 10 minuts del dia 24 
de setembre del 2022, 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 General Ordinària de la temporada 
2021/2022. 
 

2. Aprovació, si escau, de l’estat de comptes dels exercicis 2021/2022. 
 

3. Ratificació, si escau, dels membres de la Junta Directiva i designació de nous càrrecs. 
 

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 GENERAL ORDINÀRIA DE LA 
TEMPORADA 2021/2022 
 
Es presenta l’acta de l’Assemblea General Ordinària de la temporada 2021/2022 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 2021/2022. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTAT DE COMPTES DELS EXERCICIS 2021/2022 
 
Es presenten els comptes fins a finals de la temporada anterior, que es tanca el juny, per 
conèixer els comptes actuals. Es presenta un saldo positiu actual de 3.530,93 euros. 
 
Es comenta que l’Ajuntament també ha col·laborat amb la tirada de bitlles de La Marató, la de 
l’estiu i la caminada nocturna, pagant directament les factures dels premis entregats als 
participants. També la subscripció a Movistar+ va a nom de l’Ajuntament que paga la quota 
mensual. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’estat de comptes de les temporades 2021/2022. 
 
 
3. RATIFICACIÓ, SI 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 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. 
 
Es comunica l’estat actual de la problemàtica amb la Confederació de Penyes. Al igual que 
l’any anterior, com a Penya Barcelonista, es comenta que sempre s’estarà al costat del Club i 
es seguiran les pautes que la Junta del FC Barcelona marqui. 
 
Es comenta que hi haurà un sopar amb la resta de les Penyes. 
 
Es destaca que l’any vinent ens hem de plantejar fer una gran celebració pels 20 anys. 
 
S’explica també, 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. 
 
 
I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió essent les dineu hores i 
trenta minuts del dia vint-i-quatre de setembre de dos mil vint-i-dos, 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 

  
 


