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Acta de l’Assemblea de socis del dia 1 de juny del 2017: 
Lloc: Local del Motor Club, a les 20:10 hores.  
- Pren la paraula el President de la “Comissió gestora” del club, Jaume Marco Perpiñà. 
 
1 – Aprovació dels comptes anuals 2016 
El President Jaume Marco explica breument els comptes del 2016 a l’assemblea, els ingressos, 
les despeses, i el detall. L’Assemblea els aprova unànimement. 
 
2 – Pressupost 2017 
Es fa un resum econòmic de com es preveu que anirà l’economia del club, i també els 
ingressos i despeses previstos, així com l’evolució de número de socis. S’aproven 
unànimement. 
 
3 – Modificacions estatutàries 
S’explica a l’assemblea les modificacions que es volen incorporar als Estatuts del Club, afegint 
l’esport federat del motociclisme, l’afiliació a la Federació Catalana de Motociclisme, i el canvi 
de l’adreça antiga per la nova. S’aprova tot unànimement. 
 
4 – Tipus de socis 
Es proposa a l’assemblea que els presidents sortints formin part dels “socis d’honor”, tipus de 
socis ja tipificats als nostres Estatuts.  
 
També s’explica qui són els “socis d’honor” del club, i es comenta que es farà un procediment 
intern (no estatutari) per tal de poder tipificar clarament el criteri d’elecció d’aquest tipus de 
socis. 
 
5 – Insígnies 
La junta proposa a l’assemblea la creació d’insígnies distintives per als següents socis que 
deixin el seu càrrec degut a la causa que sigui, sempre a decisió de la Junta: 
 

• Insígnia d’or:   Presidents    Aprovat 
• Insígnia de plata:  Vicepresidents   Aprovat 
• Insígnia de bronze:  Vocals amb un mandat  Aprovat 
• Insígnia de plata:  Vocals amb dos mandats o més NO aprovat 

 
6 – Quotes dels socis 
La Junta proposa l’aprovació per part de l’assemblea de la “matrícula” dels nous socis, només 
el primer any o el primer any després de perdre la condició de soci, a raó de 20 €, apart de la 
quota anual de soci, i s’aprova unànimement. 
 
Després es sotmet a votació de l’assemblea l’augment del preu de la quota anual de soci per 
l’any 2018 i següents, amb les quatre propostes següents: 
 

• 20 € anuals (la actual) 4 vots 
• 25 € anuals   6 vots 
• 30 € anuals   Resta de vots (uns 35)  Opció guanyadora 
• 50 € anuals   1 vot 
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També s’explica que els “socis aspirants” són els menors de 18 anys, i que l’assemblea és la 
que posa valor al preu de la quota anual d’aquests socis. Es plantegen dues opcions, i es vota: 
 

• 5 € anuals   20 vots    Opció guanyadora 
• 0 € anuals     6 vots 

Alguns assembleistes s’abstenen de votar. 
 
També s’explica a l’assemblea com i perquè va decidir-se anys enrere que les parelles 
sentimentals associades de socis amb condició plena quedessin exemptes de pagament de 
quota. No així amb les parelles noves a partir de llavors. Es va votar, i queda aprovat el mateix 
sistema que hi havia. 
 
7 – Eleccions  
El President explica una mica a l’assemblea que abans de l’estiu o potser després obrirem un 
període electoral. Explica que als Estatuts del Club (estan a la web) explica perfecta i 
clarament el procediment, i que ja hi ha (no formalment encara) constituïda una “Junta 
Electoral” formada per tres socis de ple dret que no són a la Junta que són el Jaume Mayol, el 
Joan Sabaté i l’Alfred Sabatés, i també el secretari del club el Carles Aluju (com a secretari). 
 
S’explica que el calendari i tota la resta de documentació es publicarà a la web del club,  en un 
lloc específic només per les eleccions. 
 
- Prenen la paraula els vicepresidents Eduard Forés i Joan Molas per aquest ordre.  
 
8 – Campionat social MCS  
S’explica a l’assemblea que s’està treballant per fer el 2018 un “campionat social” només per a 
socis del club, sigui quina sigui la seva activitat automobilística, i que el que més costarà serà 
establir un sistema de puntuació segons la disciplina, número de proves i número de 
participants de cadascuna. Es sotmet a “la opinió” de l’assemblea, que ho veu positiu, i ho 
accepta de grat. 
 
9 – Precs i preguntes 
 
Alguns socis fan preguntes sobre aspectes tècnics i de funcionament. No es fa cap proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabadell, a 2 de juny del 2017 
El secretari 
Carles Aluju Camps 


