
 

SANTA AGNÈS DE MALENYANES, 25 DE MAIG DE 2014 

ACTA DE LA ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CLUB D’AEROMODELISME TURO DEL FANGAR 

Havent seguit el procediment reglamentari ha estat convocada una assemblea Extraordinària i 

a Santa Agnès de Malenyanes, a les onze hores del mati del dia 25 de maig de 2014, amb 

assistència de 16 dels 28 socis existents en aquesta data, es reuneixen en segona convocatòria, 

en el camp de vol, per tractar el següent: 

Ordre del dia 

1. Explicació de la situació legal vers el registre del Club de aeromodelisme Turó del 

Fangar, i actuacions fetes per la junta. 

2. Aprovació si s’escau de la creació d’un nou club esportiu. 

3. Votació si s’escau del nou nom del club. 

4. Precs i preguntes. 

Prenent-se  els següents acords: 

PRIMER. El Sr. Jordi Gumà va explicar les gestions fetes vers la Federació i el negatiu resultat 

obtingut. També es va explicar l’actuació feta amb el Registre d’entitats esportives de la 

Generalitat i la resposta obtinguda. S’evidencià la dificultat en acreditar tota la documentació 

de les diferents juntes des de l’any 1994. 

SEGON. Vistes les explicacions es va votar per unanimitat de tots els assistents la creació de un 

nou club esportiu, encomanant aquesta tasca als membres de la junta el socis Francisco Rubio, 

Josep Aspa i Jordi Gumà. 

TERCER. Es debat breument i es sotmet a votació el nou nom del club obtenint el següent 

resultat: 

Aeroclub RC Santa Agnès : 15 vots dels presents + 1 delegat verbal. 

Aeroclub RC Mogent :  1 vots dels presents + 2 delegats verbal. 

Aeroclub RC La Roca:  0 vots dels present + 1 delegat verbal. 

S’aprova per amplia majoria denominar el nou club “Aeroclub RC Santa Agnès” 

QUART: En l’apartat de precs i preguntes en Francisco Rubio va explicar com s’havia 

desenvolupat la obra de aplanament del camp, donant detalls del cost.  A interpel·lació del soci 

Josep Garcia sobre l’estat de comptes, en Josep Aspa va explicar que en aquest moments 

havent pagat la obra i sense haver cobrat les quotes ni haver pagat el lloguer del camp 

d’aquest any, es disposa de uns 6.000€.  

També es va explicar que l’objectiu d’aquesta junta es encetar l’any vinent convocant la  

assemblea ordinària per el mes de Gener, a on es detallarà l’estat de comptes i el pressupost 

per l’any, axis com iniciar el cobrament de les quotes perquè quedin resoltes entre gener i 

febrer. Arribat aquest punt serà el moment de convocar eleccions, ja que aquest va ser el 

compromís dels membres de la junta de transició.  

 



I sense haver cap més assumpte a tractar, s’aixecà la sessió sent les 12:00 hores del dia 25 de 

maig de 2014. 

 

El secretari 

 

Josep Aspa 

 

 

Relació de socis assistents 

Joan Arago Ros 

Josep Aspa Segura 

Carlos Bosch Sorribes 

Jeroni Cantavella Oliva 

Eduardo Famadas Robert 

José Garcia Torres 

Jordi Gumà Fàbregas 

Jaume Marquès Riera 

José Munzon Garcia 

Luis Muñoz Sánchez 

Antonio Navalon Castillon 

Joan Obiols Rabinat 

Dalmacio Portabella Gallardo 

Paco Rubio Aliaga 

Paulino Rubio Gonzàlez 

Luis Sánchez Serrano 

 


