
 
 
 

Assemblea MCS 2018     Data : 7/6/17 
 

                           a internet : www.motorclubsabadell.com  

Acta de l’Assemblea de socis del dia 7 de juny del 2018: 
Lloc: Local del Motor Club, a les 20:30 hores.  
- Constituïda l’Assemblea, pren la paraula el President del club, Jaume Marco Perpiñà. 
 
1 – Salutació i informe del President 
El President Jaume Marco enumera breument amb una sèrie de gràfics i uns PPS, les activitats 
que ha anat fent el Club durant el 2017, que són moltes. A la web del Motor Club, a “Calendari 
d’Activitats” es poden veure. 
També ens explica com està d’avançada l’organització del XIX Ral·li de la Llana Trofeu Autosi 
2018, donant detalls de les novetats, com ara que puntuarà per la Copa Catalana de Ral·lis 
d’Asfalt, els Campionats de Catalunya de RSS i RS, la Challenge Michelin, la Challenge 
FocuXtreme i el Campionat de Catalunya de Promoció i Trofeu Júnior. 
També dóna detalls de com està l’Expedient disciplinari que la FCA va obrir el 2017 al club, i 
que, si primer van absoldre el Comitè organitzador de “La Llana” durant el procés, ara també 
han absolt al club declarant “indefensió” per part nostra. Però explica que ho hem dut al 
Tribunal Català de l’Esport (cosa que no ha agradat gens a la FCA) i és per un motiu bàsic: 
Creiem que aquest abús de poder l’hem de dur fins l’ultim extrem per tal de que no ho puguin 
tornar a fer ni amb nosaltres ni amb cap club mai més. Pel bé de l’esport. 
 
2 – Aprovació de l’acta de l’assemblea del 2017 
Queda aprovada unànimement. 
 
3 – Aprovació dels comptes anuals 2017 
El President Jaume Marco explica breument els comptes del 2017 a l’assemblea, els ingressos, 
les despeses, i el detall, així com les costes d’adequació del nou local. L’Assemblea els aprova 
unànimement. 
 
4 – Pressupost 2018 
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 i les despeses del local. 
S’aproven unànimement. 
 
5 – App PlayOff Informàtica  
El President explica que el club ha adquirit un software específic de gestió de socis, 
subvencionat per la UFEC (Unió de Federacions de Catalunya) i també ens comenta que inclou 
una APP per smartphones, i en què consisteix aquesta aplicació. Té carnet de soci, gestió de 
rebuts de socis, comunicats, etc. 
 
9 – Precs i preguntes 
 
Un soci nou, fill d’un soci difunt, comenta la possibilitat de fer algun “memorial” del seu pare, 
en “Rodri”. El president comenta que quan s’ha fet poc, però que s’estudiarà a la Junta. 
 
 
 
 
 
 
 
Sabadell, a 16 de juny del 2018 
El secretari 
Carles Aluju Camps 


