ACTA ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
Temporada: 2018 - 2019
Data: 21 de Juny de 2019
Ponents: Raül Galy, Joan Díaz, Cesc Aribau, Anna Capdevila i
Sergi Hofland
Col·laboradors Junta: Mar Medina
1. Participació:
L’assemblea es porta a terme a la Sala d’actes de la Biblioteca Central de Terrassa, a les 19:00h en única
convocatòria. Comença amb 10 minuts de retard.
Participen a l'assembles sòcies, socis i pares/mares i/o tutors/es legals de 40 socis i sòcies de l’escola del
Línia 22 HC (6 d’ells/es arriben un cop començada l’assemblea). Donat que la majoria són menors d'edat,
el llistat d'aquests no es fa públic.
2. Nomenament d’Interventors
Per tal de poder realitzar les votacions, seguint els estatuts del Club, es demana el nomenament de DOS
voluntaris per fer d’interventors en les votacions. Aquests son:
•
•

Juan Jose Rodríguez Lupiáñez
o Soci nº 387
Jesús Yus Iturriaga
Soci nº 333

3. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior amb data 20/07/2018
Realitzada pel Secretari, Joan Díaz.
Sense res a comentar, es procedeix a la votació per la seva aprovació.
Resultat de la Votació:
•
•
•

Vots a favor

Vots en contra 
Abstencions


34
0
0

Queda aprovada l’acta de l’Assemblea anterior.
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4. Modificació dels estatuts.
Donada la situació excepcional de tenir dos equips sènior a la mateixa categoria (2a Catalana), el Club
dona d’alta al Registre d’entitats esportives el Línia Terrassa HC, convertint-se en una entitat vinculada i
regida pels estatuts del Línia 22 HC.
Es sotmet a aprovació.
Resultat de la Votació:
• Vots a favor

• Vots en contra 
• Abstencions


40
0
0

Queda aprovada la modificació.
5. Règim disciplinari.
Tal i com es va informar en l’anterior assemblea, amb data 20 de juliol de 2018, el Club ha creat un
Reglament de règim intern, que regula tant els drets com els deures dels jugadors i les jugadores, així com
del personal del Club i de les persones que fan ús de les instal·lacions, pares, mares, acompanyants...
El Club enviarà una còpia a tots els socis i sòcies i tindrà el document a disposició de qui ho desitgi en la
seva pàgina web.
Es sotmet a aprovació.
Resultat de la Votació:
• Vots a favor

• Vots en contra 
• Abstencions


40
0
0

Queda aprovat el Reglament de règim intern.
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6. Presentació de l’exercici econòmic de la temporada 2018-2019.
En Cesc Aribau, tresorer del Club, presenta els comptes anuals del Club de la present temporada 20182019.
Es sotmeten a aprovació.
Resultat de la Votació:
•
•
•

Vots a favor  38
Vots en contra  0
Abstencions  2

Queden aprovats els comptes de la temporada 2018-2019.

7. Presentació del pressupost per la temporada 2019-2020.
En Cesc Aribau, tresorer del Club, presenta el pressupost del Club per la temporada 2019-2020.
Es sotmet a aprovació.
Resultat de la Votació:
•
•
•

Vots a favor  38
Vots en contra  0
Abstencions  2

Queda aprovat el pressupost per la temporada 2019-2020.
8. Revisions mèdiques
Tal i com s’informà en l’anterior assemblea, amb data 20 de juliol de 2018, en l’Assemblea General
ordinària de la Federació Catalana d’Hoquei es va arribar a l’acord de l’obligatorietat de presentar un
certificat d’aptitud per la pràctica esportiva.
Per la temporada entrant, la 2019-2020, tots els jugadors i jugadores, de totes les categories, hauran de
presentar el certificat d’aptitud per la pràctica esportiva, tot fent un reconeixement mèdic. Aquest haurà
d’estar presentat al Club abans del 30 de setembre de 2019.
S’informa que el Club està buscant una alternativa per tal de facilitar als socis i sòcies que puguin realitzar
la revisió mèdica a les instal·lacions i en horari d’entrenament.
El Club emetrà una circular informant del procediment.
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9. Situació Esportiva per la temporada 2018-2019
S’informa de la situació esportiva per la propera temporada 2019-2020:
•
•
•
•
•

24 equips d’escola
7 equips sènior
1 equip Hockey +
Decisió de tenir entrenadors membres dels primers equips amb el compromís de resoldre els
conflictes que hi puguin haver els dies que aquests viatgen per jugar els seus respectius partits.
S’hauran de respectar els horaris d’entrenament i de convocatòries de partits. Les suspensions
d’entrenament i/o partits es comunicaran amb suficient antelació. En situacions de meteorologia
canviant i poc predictible, les possibles suspensions es realitzaran en el lloc i hora corresponents
dels entrenaments i/o partits.

10. Explicació de la Situació General del Club
El President argumenta la situació esportiva, econòmica, social i institucional del Club:
ESPORTIVA:
•
•
•
•

Canvi de Coordinador d’Escola. Oriol Alcaraz va a la Federació Catalan de Hoquei.
Bona salut del Club a nivell esportiu, preocupació equip Infantil Femení.
Descens a DHB / Mantenim 1ª Femení / 3 Equips 2ª Catalana / 1 Papis i 1 Mamis + Hockey +
8 Campionats Escola / 5 Segons Classificats / 4 Tercers Classificats a categories Escola

ECONÒMICA:
•
•
•
•

Situació econòmica controlada, millora en tema Impagats. Règim disciplinari.
2018/19 Rebaixa despeses en desplaçaments primers equips.
Treballem amb Índex Assessors (Nova gestoria)
Plantejament de disposar Línia de Crèdit (10.000€) per moments puntuals, de moment no.

SOCIAL:
•
•
•
•

Bon ambient equips Papis i Mamis, creació sentit de pertinença.
Diada, confirmacions, funció del Cap d’equip.
Infantil y Cadet viatges a Paris y Holanda, preparació des de Setembre.
Sopar equips Sènior

INSTITUCIONAL:
•
•
•
•

Gestió del Camp Federatiu, tramitat, pendents nou govern.
Acord de patrocini General del Club.
Integració del Club a HxT, cada cop amb més participació.
Acord de col·laboració amb CTLF pràctica Hockey Sala (Arreglo pista).
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•
•
•
•
•

Acord de col·laboració amb Consell Escolar per a la Pràctica de Hockey al Federatiu
Col·laboració amb Escola Fàtima Projecte Hockey + (Escola premiada Festival de l’Hoquei Català)
Col·laboració amb 9 Escoles de Terrassa per a realitzar la practica del nostre esport al Federatiu.
Participació Municipal en els actes i esdeveniments realitzats pel Club.
Acord de col·laboració i Patrocini amb diverses entitats (Necessitem més)

11. Explicació de la Situació General del Club
En Sergi Hofland, vocal de la Junta i encarregat de les instal·lacions, argumenta la situació de les mateixes:
•
•
•
•
•
•

Gestió del Martí Colomer
Neteja de la gespa
Pedres del voltant del camp
Porteries
Jornades de manteniment
Control Legionel·losi dels vestidors

12. Equipació esportiva temporada 2019-2020
Informem que el Club ha arribat a un acord de patrocini i esponsorització amb l’empresa Stern Motor
(Mercedes Benz) i el seu logo figurarà a la samarreta de joc.
Per aquest motiu, aquesta temporada 2019-2020, es produirà el canvi de l’equipació de joc. El canvi serà
de caràcter obligatori per a TOTS els equips del Club.
•

•
•

A partir del 02 de setembre, i en horari d’entrenament, podreu triar la talla amb les mostres que
tindreu a la vostra disposició al mateix Estadi.
o El dia 15 de setembre es farà la comanda.
Preu de l’equipació:
o 65,00€ (Samarreta, mitjons i pantaló/faldilla)
Pagament mitjançant UN rebut bancari
o 05 de setembre 2019

El Club emetrà una circular informativa.
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13. Torn obert de preguntes
Es tracten les diferents preguntes realitzades pels assistents.
•

Com es fa la comunicació amb les sòcies i socis?
o
o

Els canals de comunicació entre el Club i els socis i sòcies son el correu electrònic i el
whatsapp, enviant per ambdós canals alhora.
Ens comenten que no tothom rep les notificacions:
 En la reunió de delegats/des s’informarà del procediment correcte per tal de
poder informar de la manera més eficient i rapida.
 Es verificaran els correus electrònics per tal veure si son correctes i/o que estan
operatius.

•

Es pot col·locar un cartell informatiu a les instal·lacions?
o Es proposa buscar la millor ubicació per a col·locar un cartell informatiu i poder penjar les
informacions pertinents.

•

Petició de millorar la relació Club-mares/pares.
o Per tal de trobar una millor proximitat entre mares/pares, es faran reunions de forma
més habitual i així conèixer de primera mà les inquietuds.

•

Com queda la situació del Cadet Femení?
o Es notifica que en breu es farà una reunió amb les jugadores, mares i pares del
implicats/des.

A les 20:40 hores es dóna per finalitzada l’assemblea.

President
Raül Galy Pellicer

Secretari General
Joan Díaz Rifà

