Santa Agnès de Malenyanes, 8 de Març de 2015
ACTA DE LA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL AEROCLUB RC SANTA AGNÈS
Havent seguit el procediment reglamentari ha estat convocada la assemblea Ordinària,
i a Santa Agnès de Malenyanes, a les deu hores i quinze minuts del mati del dia 8 de
març de 2015, amb assistència de 17 dels 31 socis existents en aquesta data, es
reuneixen en segona convocatòria, en el Centre Cívic, per tractar el següent:
Ordre del dia
1. Gestions administratives fetes amb l'Ajuntament, Generalitat, Hisenda i
Federació
2. Activitats pel 2015
3. Estat actual de comptes i pressupost pel 2015
4. Vols d'helicòpters, quadcòpters, drons i similars. Com els ubiquem?
5. Definició dels integrants de la Junta
6. Precs i preguntes
Prenent-se els següents acords:
PRIMER. S’explica al assistents les gestions fetes amb les administracions, des del 14
de juny passat que es va sol·licitar la inscripció del club fins avui, havent aconseguit la
inscripció del club com a entitat esportiva amb el numero 17058.
Tenim el CIF provisional, ara amb el certificat s’ha de demanar el definitiu i l’exempció
del IVA.
Estem registrats com entitat esportiva del poble. L’ajuntament ens passa informació i
ens cedeix el Centre Cívic per les reunions.
Ara que ja estem inscrits, anirem a la Federació per registrar-nos.
Des del 1 de Març tenim assegurança de RC de 300.000€ amb una franquícia de 150€.
Penjarem al àrea privada de la web tota la documentació.
SEGON. Activitats pel 2015. S’explica la prova puntuable de la copa catalana de F5J
que farem el 12 de abril pel matí. Es demana la implicació dels socis per tal de que la
prova sigui un èxit, ja que 8 tindran que exercir de jutges i la resta organitzant
l’esmorzar i la mobilitat dels assistents.
Ara que som una entitat del poble, es comenta la possibilitat d’organitzar algun tipus
de festa o exhibició per la festa major. No es concreta res, en tot cas es parlarà més
endavant.
TERCER. Estat actual de comptes i pressupost pel 2015. S’expliquen els comptes del
any 2014, que a 31 de desembre teníem un saldo de 5.876,98€, sense haver pagat el
camp, ja que això ho esta fent el Sr. Carles Bosch amb un fondo indeterminat que
encara disposa ell. A sol·licitud de altres socis presents, que suggereixen que s’ajuntin
els dos fondos, el Sr. Carles Bosch explica que el contracte de lloguer del camp el va
signar ell amb el propietari.

En quant al pressupost d’aquest any 2015, la previsió es de tancar l’exercici a zero si es
mantenen els mateixos socis. Explicades les partides va quedar aprovat.
S’inicia el període de cobro de la quota d’aquest any, i en lloc de rebut se entregaran
carnets personalitzats amb la fotografia de cada un a partir del 15 de març.
QUART. Vols d'helicòpters, quadcòpters, drons i similars. Com els ubiquem?. Es va
estar debatent sobre la necessitat de definir una zona per el vol d’aquests aparells,
però no es va arribar a cap consens. El que es va veure clar es la necessitat de regular
una mica les zones de pilots i de vol normals. S’acordà que enviaríem un plano del
camp a cada soci per mirar de recollir totes les opinions i veure si hi ha una
coincidència entre elles per definir les zones de vol del helicòpters.
CINQUÈ. Integrants de la junta. Havent manifestat la voluntat de deixar la junta alguns
dels seus integrants, ens hem quedat en Jordi Gumà i en Josep Aspa actuant com a
president i secretari respectivament. Tot i que per el tipus de club legalment ja es
correcte, es demana la col·laboració d’algun altre soci per entrar a formar part de la
junta.
SISÈ. Precs i preguntes. Degut a la petició d’un soci de intercanviar els mails i telèfons
de la resta de socis, per temes de la LPD el club no els pot facilitar sense el
consentiment escrit dels socis. Es va comentar la possibilitat d’enviar per mail el
consentiment o de posar a la web un formulari d’adhesió. Estudiarem quina es la millor
forma per poder-ho fer.
I sense haver cap més assumpte a tractar, s’aixecà la sessió sent les 12:00 hores del dia
8 de març de 2015.
El secretari
Josep Aspa
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