
ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2009  
 
A les 10.30 a.m. del dia vint-i-vuit de febrer de 2009, i a les 11.00 a.m. en segona convocatòria, es reuneix 
l’Assemblea General del socis del Club de Mar Port Olímpic de Barcelona, en sessió ordinària, al local del club. 
Assisteixen quinze socis/es segons consta en el llistat d’assistència. 
 

1. Lectura i aprovació, si es cau, de l’acta de  la darrera Assemblea Ordinària del 2007. El president, 
Josep Mª Mir, dona inici a la reunió, cedint la paraula al secretari José Colomer per a la lectura, si fos 
necessari, de l’acta de la darrera Assemblea Ordinària d’u de març de 2008.  No essent necessari la 
lectura per considerar els presents que han tingut oportunitat d’estudiar-la, i no havent esmenes a 
realitzar,  se inicia el temps de votacions, essent aprovada per unanimitat (15 vots afirmatius). 

2. Rendició de coptes de l’any 2008. Jordi Vidal, tresorer del Club, mitjançant un correu, Explica l’estat 
de la liquidació del 2007. No hi ha preguntes. 

3. Memòria d’activitats de l’any 2008. El president pren la paraula i fa un repàs de les activitats 
realitzades durant l’any. 
Local: Se ha construït un bany i una cuina dintre del local (El president agraeix la participació en 
aquestes tasques dels socis; Montse Manent, Manel Nebot, Joseph Vai i José Colomer), i s’ha 
contractat el subministrament d’aigua. 
Està en curs la col·locació d’un nou rètol i el tancament del forat de ventilació per sobre de l’espai del 
bany. 
Panyol 25: Continua cedit. No té cap cost per al club. 
Embarcació: Es va repara un forat del casc. També va ser necessari canviar els rodets de la bomba 
d’aigua d’uns dels motors. 
Durant el mes de gener es va fer un repàs al motor de babord. 
Hem de recordar. Però, que el permís d’ús de l’embarcació és temporal i com a manteniment. 
Tertúlies dels divendres: S’han fet dos tertúlies: una de radio i comunicacions realitzada per l’empresa 
Medenisa i, altre  de reglament de regates realitzada per Manel Ligie. 
Un dels problemes que ens troben és la manca d’un nombre suficient d’assistents.  
Trobades socials: Es va fer les següents trobades, que van tenir molt èxit. 
- Arrossada a Masnou al més d’abril (50 persones). 
- Barbacoa a Garraf al mes de maig (50 persones). 
- Sardinada al mes de setembre (50 persones). 
- Dinar regata de Nadal (25 persones). 
- Tradicionals esmorzats abans de les regates. 
Socis: A desembre 2008 el nombre de socis del club és el següent: 
Socis de ple dret  93 
Socis acompanyants 34 
Resum de dades esportives: 
III Regata de Solitaris: 26 vaixells ( 10 solitaris i 16 A2). 
XIII Lliga 2007-2008: 
59 vaixells en almenys en una prova. 
35 vaixells en cinc proves de nou. 
6 grups amb una mitja de nou vaixells per grup. 
XIII Regata d’Estiu ( 2 dies): 14 vaixells. 
XII Regata Home-Dona: 18 vaixells. 
XIV Regata de Nadal (2 dies): 18 vaixells participants. 
 
Llicències: 73 llicències tramitades ( la mitja dels clubs del FCV és de 55) 
 
Jutges: L’Alex López i la Maria va fer de Comitè de Regates fins que l’Alex es va embarcar en 
pràctiques (mes d’octubre). 
Hem fet regates amb el CV Badalona per compartir despeses. Estem, però, en fase de proves. 
 

4. Pressupost per l’any 2009. 
El president pren la paraula i explica el pressupost de l’any que ve. 
Quota. El pressupost d’aquest any preveu incrementar l’IPC la quota anyal dels socis. 
El cost de les regates queda equilibrat amb els ingressos, no hi ha superàvit. 
Es recorda que encara hi ha roba amb el logotip del club a la venda. 
A continuació es vota el pressupost i s’aprova per unanimitat. 
 

5. Elecció de la Junta Electoral. 
Queda aprovada per unanimitat la Junta Electoral composta pels següents socis: 
Pep Puig, Santiago Ponseti,Jaume Arcarons i Xavier Bordanova. 

 
6. Torn obert de paraules 

Jaume Zaragoza recorda la necessitat de comptar de una Assegurança RC per a les activitats del club. 
Proposta que obté l’acord dels assistents. Ell mateix, trasllada la necessitat  de comptar amb un suport 
professional per a les feines administratives del club.  
J. M. Mir, anima als socis a millorar la nostra presència al rànquing de la FCV. 
Amb relació amb l’acondicionament interior del panyol, es proposa penjar veles velles amb tensors.  



Montse Manent recorda la necessitat urgent de tancar el forat del sostre del bany, que actualment quan 
plou entra aigua. Va demanar un pressupost que ascendeix aproximadament a 1.500,00eu (IVA exclòs) 
i proposa demanar un altre pressupost. No obstant, per tractar-se d’una obra externa, s’acorda parlar 
amb el Port Olímpic (POBASA) per a exposar-li el cas i aconseguir la seva implicació. 

 
 
Sense més assumptes a tractar, a l’1.30  p.m., s’aixeca la sessió, . 
 
 
 

 El President            El Secretari 
 
 


