
 
 
 

Assemblees MCS 2019-2020      Data : 12/3/21 
 

                           a internet : www.motorclubsabadell.com  

Acta de l’Assemblea de socis del dia 12 de març del 2021 (Telemàtica): 
Lloc: Meeting de Google, prèvia inscripció, a les 20:00 hores.  
- Constituïda l’Assemblea, pren la paraula el President del club, Jaume Marco Perpiñà. 
 
1 – Salutació i informe del President 
El President Jaume Marco dóna la benvinguda, explica que aquesta assemblea comprèn els 
anys 2019 i 2020, ja que la del 2019 no es va fer degut al Covid. 
Explica que el “II Trofeu Social MCS” del 2020 l’hem deixat desert degut a la pandèmia i a les 
poques proves que s’han realitzat. I ens diu que aquest 2021 es posen en marxa tant el “III 
Trofeu social MCS” per pilots i copilots, com també el “I Trofeu d’Oficials” del club, i que a la 
web hi ha els reglaments i tota la informació. 
 
2 – Aprovació de l’acta de l’assemblea del 2018 
Es passa a la votació de l’acta de la darrera assemblea del 2018, que s’aprova unànimement. 
 
3 – Aprovació dels comptes anuals 2019 i 2020 
Explica el tancament de comptes dels anys 2019 i 2020, els ingressos, les despeses, i el 
detall, així com les costes d’adequació del nou local. L’Assemblea els aprova unànimement. 
 
4 – Pressupost 2021 
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 – Modificació de l’article 12.5 dels Estatuts del club  
Es proposa modificar la durada dels mandats de la junta de 8 a 4 anys, i s’aprova 
unànimement, quedant el text final així: “Els i les membres de la junta directiva tenen un 
mandat de 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les 
renovacions són totals.” 
 
6 –  Modificació de quota de la matrícula 
El President proposa modificar per la temporada 2020 tant la matrícula com la quota de soci.  
S’aprova la modificació de la matrícula, quedant en 30€ enlloc de 20€, però inclourà per nous 
socis un pack amb adhesius del club grans i petits, una samarreta del club, i un “parxe” de 
roba per cosir.  
S’aprova deixar la quota de soci com estava, a 30 € enlloc dels 35€ proposats. 
 
7 -  Propostes presentades assembleistes 
El soci Francesc Gamisans proposa millorar la llista de socis de la web, afegint també apart 
del número d’associat, el número correlatiu de soci i el total. El secretari/informàtic Carles 
Aluju es compromet a mirar-ho i exposar les possibilitats a la junta. 
 
8 -  Precs i Preguntes. 
Ningú demana la paraula, i es dóna per tancada l’assemblea. 
 
 
 
 
 
 
Sabadell, a 16 de març del 2021 
El secretari 
Carles Aluju Camps 


