
Acta de l’assemblea general ordinària de l’Associació CLUB CICLISTA 
CALMA de Sant Julià de Vilatorta 

Identificació de la sessió 

Data: 2/10/2015 

Horari: 20:30 a 22:00 

Lloc: sala d’entitats del pavelló esportiu de Sant Julià de Vilatorta 

Persones assistents 

Salvador Capdevila Alsina, com a president 
Oscar Uya Gómez, com a vicepresident 
Pere Carles Uya Gómez, com a secretari 
Antoni Bosch Castells, com a tresorer 
Com a Vocals 
Toni Pérez López 
Marc Muñoz Verdaguer 
Albert Vilamala Codinachs 
Xavier Serra Bayo 
Jordi Tió Mitjavila 
Jordi Gilabert Franch 
A més, hi ha assistit un nombre de 8 socis/sòcies 
La resta de no han excusat la seva absència. 

Ordre del dia 

• Aprovació dels comptes del 2014 
• Nomenament dels càrrecs de la nova junta: President, Vicepresident, Secretari, 

Tresorer i Vocals 
• Torn de preguntes 

Desenvolupament de la sessió 

• Abans de tractar l’ordre del dia 

• S’informa que donat que es tenia de renovar la junta, es va considerar més convenient 
fer l’assemblea després dels mesos d’estiu, en contra del que diuen els estatuts de fer-
la durant el primer semestre. 

• Aprovació dels comptes del 2014 

Per part del tresorer s’exposen els comptes del 2014, que són aprovats 

• Nomenament de càrrecs de la nova junta 



L’actual junta del club es va nomenar el 2011 i per tant aquest any s’ha d’escollir una 
nova junta. El president actual ha manifestat la seva voluntat de no continuar en el 
càrrec, la resta de components no ho han manifestat de forma explícita 

En/na  XAVIER SERRA BAYÓ presenta la seva candidatura com a PRESIDENT i 
s’accepta per tots els assistents 

En/na CARME GARCIA GARCIA presenta la seva candidatura com a VICEPRESIDENTA i 
s’accepta per tots els assistents 

En/na PERE CARLES UYA GÓMEZ presenta la seva candidatura com a SECRETARI i 
s’accepta per tots els assistents 

En/na ANTONI BOSCH CASTELLS presenta la seva candidatura com a TRESORER i 
s’accepta per tots els assistents 

La relació de persones que segueix es presenten com a VOCALS i s’accepten per tots 
els assistents 

ALBERT MORATÓ RAMON  
MARC MORALES GUIU 
TONI PÉREZ LÓPEZ 
OSCAR UYA GÓMEZ 
PERE CODINA TARRADELLAS  
MARC MUÑOZ VERDAGUER 
JORDI GILABERT FRANCH 
FRANCESC JIMÉNEZ CORTACANS 
JORDI TIÓ MITJAVILA 
XAVIER VILAR PARAREDA 
XAVIER BOIX MIR 
 
Després de l’acceptació per part l’assemblea de tots els candidats, aquests en prenen 
possessió a partir d’aquest moment 

• Torn de preguntes 

Per part dels assistents es pregunta 

Loteria. Que els socis tinguin preferència a l’hora de comprar-ne. 

Es comenta que s’ha de fer activitats orientades a la canalla per fomentar l’esport de la 
bici. La nova junta estudiarà quines activitats es poden fer. 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/a, estenc aquesta acta. 

Secretari     Vist i plau 
PERE CARLES UYA GÓMEZ   President/a 
      XAVIER SERRA BAYÓ 


