PENYA CICLISTA ALTAFULLA
ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 2009
12-12-2009 17 hores.

ACTA FORMAL DE LA ASSEMBLEA.
Lectura de l’ordre del dia
Lectura y aprovació de l’acta de l’assemblea anterior per part de la
presidenta.

Renovació de la junta
Tal com reflecteix l'acta de l'assemblea celebrada el 14 de novembre
passat, obert el torn de presentació de candidatures a la junta no es va
presentar cap que reunís les condicions mínimes requerides. És obligatori per
al funcionament de l'entitat disposar d’una junta elegida en l'assemblea de
socis. Això ha fet necessari la convocatòria d'una assemblea extraordinària per
a cobrir almenys els llocs de president, secretari i tresorer.
La junta sortint deixa els seus càrrecs a disposició de la assemblea.
Tots aquells que siguin interessats en presentar la seva candidatura
poden alçar el braç.
Es presenten como candidatura:
Dino Albaladejo, Salvador Pelaez, Francisco Griñant, Josep Maria
Gornals, Benjamin Carmenes, Antoni Ramirez i Jaume Closas.
No es presenta cap mes. Es dona per acceptada sense votació.
Precs y preguntes:
Ildefons Cuesta: ¿Com es repartiran els càrrecs?
Dino Albaladejo: Dino Albaladejo, president, Antoni Ramirez, secretari i
Benjamin Carmenes, tresorer.
Dino Albaladejo: Agrair l'assistencia a una assemblea
extraordinària,que un cop vist el resultat,ha deixat clar que l’actitud "legalista"
d'alguns socis a l'anterior assemblea ordinària, no ha portat res de nou i sols
ha servit porque la junta entrant, tingues menys temps per preparar la propera
temporada.
Agrair també a tota la junta sortint, el seu esforç, treball i dedicació, malgrat les
divergències tingudes i que seria absurd obviar.
Demanar també a la junta sortint, el màxim ajut en el relleu de funcions, de la
mateixa manera que el varen rebre ells al entrar.
La junta sorgida d'aquesta assemblea tindrà una executiva,per tota la gestió
ordinària de club, formada per tres membres, que son els següents:
Penya ciclista Altafulla

Página: 1

Assemblea extraordinària 2009

President: Dino Albaladejo
Tresorer: Benjamín Carmenes
Secretari: Antoni Ramirez
També hi haurà un grup de col·laboradors, amb total autonomia dins el seu
àmbit d’actuació.
Tots, executiva i col·laboradors, tindran com a límits d’actuació, aquells que tant
l'economia com la logística del club permetin.
Aquesta junta, tot contradient l’opinió d'un bon amic a l'assemblea anterior, vol i
demana que totes les crítiques vinguin de dins, que es on hi ha els que
coneixen i viuen el dia a dia del club. Ell potser es va confondre i pensava que
estava a un congres polític, on cal fingir unanimitats i aclamar els líders per
mantindre o millorar els càrrecs. Aquí ningú defensa cap càrrec i l’únic que
volem fer, es esport. Per tant demanem critica i suggeriments. Aquests últims
seria bo que anessin acompanyats d'idees alternatives, i si es el cas, ma d'obra
qualificada per dur-les a terme.
Donat que el 25e aniversari es complirà el 30 de maig del 2010, volem
continuar els actes encetats per l'anterior junta, afegint-ne alguns que
considerem pendents, tornant a intentar assolir-ne alguns que no es van
poguer fer per causes alienes i repetint alguns que varen tindre molt d’èxit l'any
passat.
Considerem prioritari trobar un col·laborador per a la secció de BTT a fi d'ajudar
el Fede Bendicho.Tambe ens tindrien de passar en breu les rutes i horaris per
la propera temporada o ens veurem obligats, per manca de temps, a repetir
rutes i horaris de l'any passat. Les sortides extres ja es comunicaran a traves
de la web i a la seu social amb la deguda antelació.
Volem fer la presentació de la propera temporada, a la sala de plens municipal,
el dissabte 9 de gener a les 18hores. Aprofitarem també per donar els llibres de
rutes 2010.
Com actes de cloenda de l'actual temporada us emplacem a la caminada per
col·locar el pessebre i a la prenadal en bici. Ambdós estan programats pels
propers dissabte 19 i diumenge 20 a les 9 del mati. Aquests seran els últims
actes que farà la junta sortint, doncs l'entrant no tenia temps per preparar-los.
El nostre agraïment pel detall.
Bon Nadal a tothom, sort amb la rifa de Nadal i sobre tot,salut per poguer tirar
endavant.
Salvador Pelaez: Carmen lo ha hecho muy bien como presidenta.
(aplaudiments dels presents)
S’agraeix l’assistència als presents y se aixeca la assemblea.
Llista de assistents (27):
Robert Aceña, Dino Albaladejo, Federico Bendicho, Toni Budría, Albert Cañas,
Benjamin Carmenes, Jaume Closas, Ildefonso Cuesta, Mireia Farreny, Xavier
García Gimenez, Diego García Mendez, Juan Valero García Rifaterra, Josep
maria Gornals, Francisco Griñant, Carmen Manglano, Agustín Martín de Fez,
Emilio Martinez Rosell, Ivan Mellado, Salvador Peláez, Josep Queralt, Alex
Queralt Torné, Antoni Ramirez, Joan Anton Rodriguez Nuñez, Esteban Rubio,
Joan Josep Sirvent Calvera, José Verón, Josep María Vidal.
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Annex a petició de Dino Albaladejo:
A més de la junta també hi haurà un grup de col·laboradors amb total
autonomia dins el seu àmbit d’actuació. De moment els presentats son:
Salvador Pelaez, Francisco Griñant, Josep Maria Gornals, Jaume Closas,
Federico Bendicho (BTT), Joan Muñíz, Martí Ramirez, JM Vidal, Rafa Jerez,
Juan Araquistain, Toni Budría (senderisme y muntanya) e Ilde Cuesta.

Annex: Càrrecs de las juntes sortint i entrant.
Relació de càrrecs de la junta sortint:
Presidenta: Carmen Manglano Die
dni: 39653112P
Secretari: Antonio José Budría García dni: 18414268P
Tresorer: José Verón Alconchel
dni: 17994329A

Relació de càrrecs de la junta entrant:
President: Dionís Albaladejo Reyne
dni: 39646700J
Secretari: Antoni Ramirez Ballesté
dni: 39680755
Tresorer: Benjamín Carmenes Diez
dni: 09620999
Tal i com es va decidir al seu dia per a operar amb els comptes de les
entitats de crèdit s'haurà de signar de manera conjunta 2 persones.
Actualment la Penya Ciclista Altafulla disposa de un compte corrent en
La caixa de estalvis i pensions de Barcelona “La Caixa” i un contracte de “Línia
oberta” del mateix compte. Nombre del compte: 2100.1133.79.0200045207
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