
 Santa Agnès de Malenyanes, 20 de febrer de 2016 
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 20 de febrer de 2016, amb assistència de 16 dels 38 socis existents en aquesta data, es reuneixen en segona convocatòria, en el Centre Cívic, per tractar el següent: 
Ordre del dia 

1. Estat actual de comptes i pressupost pel 2016 
2. Relacions amb el nou equip del ajuntament 
3. Activitats pel 2016 
4. Criteri de adhesió de nous socis. 
5. Designar els integrants i el calendari de treball per elaborar el reglament de 

regim intern.(normes de vol) 
6. Vols d'helicòpters i drons, ubicació temporal pendent del reglament intern. 
7. Precs i preguntes 

 
Prenent-se  els següents acords: 
PRIMER. Estat actual de comptes i pressupost pel 2016. S’expliquen els comptes del any 2015, donant detalls dels ingressos i de les despeses. La quota del camp d’aquest any s’ha cobert íntegrament dins del pressupost ordinari. La compra del tallagespa va ser extraordinària i es va cobrir fora de pressupost, causant que el saldo romanent passi a ser de 5.170,73 euros.  En quant al pressupost per l’any 2016, la previsió es de tancar l’exercici a zero si es mantenen els mateixos socis. Explicades les partides va quedar aprovat. 
 SEGON. Relacions amb el nou equip del ajuntament. Com entitat del poble hem participat a les reunions que l’ajuntament ha organitzat amb les diverses associacions.  Estem pendents de una reunió amb l’alcalde, que també es regidor d’esports, per explicar-li la nostra activitat i que ens doni el vist i plau per posar un rètol i alguna mena de tanca.  TERCER.  Activitats pel 2016. Aquest any organitzarem dues competicions. El 26 de juny prova del Campionat de Catalunya de F5j 50 gr. El 13 de novembre prova de la lliga F5j FAI Altímetre. 
QUART. Criteri de adhesió de nous socis. Es va debatre el tema i es va acordar seguir tal com hem fet fins ara, que el nou vingut ompli la sol·licitud i a la propera junta es fan les acceptacions. Aprofitant la reunió es va decidir acceptar el nou soci Rafael Garcia. 



  
CINQUÈ. Es van oferir com a voluntaris els socis Paco Rubio, Josep Maria Blanco, Jeroni Cantavella, Eduard Famadas i Josep Aspa per elaborar el reglament de regim intern, posant-se com a objectiu tenir-lo preparat en un termini de dos mesos.  
SISÈ. Vols d'helicòpters i drons. S’acorda seguir com fins ara mentre no es disposi del reglament de règim intern a on es definiran les zones de vol. 
SETÈ. Precs i preguntes. Es va preguntar la possibilitat de fer una pista per facilitar el vol dels models amb tren d’aterratge. Tot i que de moment no entra en els plans immediats, si que es un tema per anar estudiant 
I sense haver cap més assumpte a tractar, s’aixecà la sessió sent les 12:00 hores del dia 20 de febrer de 2016.  

El secretari  
Josep Aspa 

Relació de socis assistents 
Joan Arago Ros 
Josep Aspa Segura 
Josep Ma. Blanco Rovira 
Eduard Famadas Robert 
Juan García Torrejón 
Jordi Gumà Fabregas 
Jaume Monreal Mariné 
Josep Ma. Moragas Mas 
José Munzon Garcia 
Luis Muñoz Sànchez 
Antonio Navalon Castillon 
Joan Obiols Rabinat 
Paco Rubio Aliaga 
Luis Sànchez Serrano 
Eduard Segura Bonet 
Xavier Tuduri Valls 

 


