Assemblea General Ordinària de Socis
ACTA

6 DE JUNY DE 2016

19:00

SALA DE PLENS - AJUNTAMENT
DE LA PALMA DE CERVELLÓ

REUNIÓ CONVOCADA
PER

Celebrar la Primera Assemblea General Ordinària de Socis del Club Vòlei La Palma

ORGANITZADOR

Junta Directiva del Club Vòlei La Palma

SECRETARI

Raquel Grau i Farré

ASSISTENTS JUNTA D.

Cristina Juvell i Pacreu, Mª Dolors Sánchez i Pérez, Josep Ma Prieto i Ferrer, Raquel Grau i Farré,
Anna Pascual i Roca.

Entrega de la documentació, a tots els socis assistens, dels punts a tractar a l’Assemblea General Ordinària.
Aquesta documentació està també a la página web del club, www.clubvoleilapalma.cat, des de un mes abans
de la celebració d’aquesta.
PUNT 1

Presentació de tots els membres de la Junta Directiva del Club Vòlei La Palma

CONCLUSIONS

Es presenten:

Cristina Juvell i Pacreu com a Presidenta
Mª Dolors Sánchez i Pérez com a Vicepresidenta
Raquel Grau i Farré com a Secretaria
Josep Mª Prieto i Ferrer com a Tresorer
Anna Pascual i Roca com a Vocal

PUNT 2

Liquidació dels comptes de l’any 2015. Estat de comptes de la temporada 2015/2016.

CONCLUSIONS

Es presenta la liquidació de comptes de l’any 2015, amb els ingressos i les depeses pertinents. Lliurats
pel “ Centre de Càlcul Sabaté SCCL”. Aprovació per unanimitat.

Es presenta el pressupost de la temporada 2015-2016. Resultat final a 30 de juny del 2016 de +313,66€. S’aprova per
unanimitat.
PUNT 3

Aprovació, si escau, de les quotes 2016/2017

CONCLUSIONS

Es presenten les noves quotes dels equips que formen part del Club Vòlei la Palma de cara a la
temporada 2016/2017. Es penjaran les noves quotes a la pàgina web del club. Aprovació per unanimitat.

Es proposa aplicar noves quotes: Soci anual (15€), de càrácter obligatori pels integrants del club, aplicable el gener de
2016 i Quota Amics del Club Vòlei La Palma (20€) també de carácter anual. S’aprova per unanimitat.

PUNT 4

Pressupost per la temporada 2016/2017

CONCLUSIONS

Es presenten els ingressos i les despeses previstes per la temporada 2016-2017

Aprovat per unanimitat.

PUNT 5

Aprovació, si escau, del Reglament Intern del Club

CONCLUSIONS

Es reparteix una còpia i es llegeixen els punts del reglament de règim intern del Club Vòlei La Palma.

Es deixa pendent l’aprovació, a petició dels socis. Es decideix realitzar l’acte d’aprovació o no, via copia de les
modificacions. S’entregarà una copia del eglament de Règim Intern a tots els socis del club corregint els punts apuntats. A
aquesta copia s’adjuntarà una butlleta, a retornar a la Junta Directiva, amb el SI o NO de confirmitat. El Reglament Intern
estarà a disposició dels membres del club, penjat al a pàgina web durant el mes de setembre. Qualsevol modificació que
es desitgi aportar s’ha de notificar al club mitjançant correu electrònic abans del 10 de setembre.

1

PUNT 6

Informe de la gestió realitzada per la Junta Directiva durant la temporada 2015/2016. Valoració de la
temporada esportiva.

CONCLUSIONS

Equip pre-infantil: Entrenadora Aina Flores. Número d’entrenaments: 34. Número de jugadores: 12

Equip infantil: Entrenadora: Laura Prieto. Número d’entrenaments: 69. Número de jugadores: 16.
Participació a la segona fase de la Lliga Escolar del Baix Llobregat – 9 partits
Equip cadet: Entrenadora: Xènia Garcia. Número d’entrenaments: 68. Número de jugadores: 16.
Participació a la segona fase de la Lliga Escolar del Baix Llobregat – 14 partits
Equip sènior: Entrenador: Carles Garcia. Número d’entrenaments: 75. Número de jugadores: 12
4ª divisió de la FCVb – 22 partits. Classificació a fases d’ascens a 3ª divisió – 7 partits
Activitats desenvolupades:
Jornada de portes obertes
Entrenaments i competició
Adhesió al dia internacional contra la violència de gènere
Sopar de padrinatge
1r torneig del vòlei La Palma
Participació en la cursa de la dona de La Palma
Torneig de padrinatge
Participació en la diada de Sant Jordi
Col·laboració amb la setmana jove
Barbacoa de cloenda de final de temporada
Festa social vòlei en família

PUNT 7

Presentació de projectes per a la temporada 2016/2017

Es presenten els projectes que estan present en dels membres de la junta de cara a la temporada
2016/17
Consolidació de projecte esportiu
Campus d’estiu 2016
Integració a ple dret de l’equip juvenil masculí
Trofeu 4 x 4 Festa Major La Palma de Cervelló
Nou grup de competició – aleví
Inscripció de tots els equips a la Federació Catalana de Voleibol
Entrenaments en sessions de 90 minuts
Acord amb la FCVb per a la realització de cursos d’entrenador de nivell I i cursos d’arbitratge
Proposta d’un nou grup de màsters mixt 1 dia setmanal.
CONCLUSIONS

PUNT 8

Proposicions que efectuïn per escrit deu dies abans de la celebració de l’Assemblea dels socis amb dret a
vot.

CONCLUSIONS

No es presenta cap proposició per part de cap soci en la data establerta.

PUNT 9

Precs i preguntes

CONCLUSIONS

El Sr. Albert Galocha proposa demanar a l’Ajuntament de La Palma que la TV local vingui a filmar els
partits o que es puguin exposar fragments dels nostres vídeos a La Palma TV per tal de publicitar el Club
i l’esport.

CONCLUSIÓ

Es dona per finalitzada la celebració de l’assemblea General Ordinària de Socis a les 21:30

SECRETARIA CLUB VOLEI LA PALMA

PRESIDENTA CLUB VOLEI LA PALMA

La Palma de Cervelló 6 de juny 2016
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