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Informe ajuntament 2017

Pàg. 01

Nova Junta Directiva
El passat mes de març es va constituir la nova junta directiva.
A l'Assemblea General de socis del passat dia 24 de maig de 2017 es va
proclamar guanyadora la única candidatura presentada, la junta directiva
presentada pel Sr. Francesc Xavier Genis i Roqueta.
Una vegada es varen tenir totes les signatures dels membres de la nova junta
directiva i els documents oficial acreditant la composició de la nova junta
directiva del moto club es va procedir a fer la seva inscripció al registre
d'entitats de la Generalitat de Catalunya a Girona el dia 21 de juny de 2017.
Avui dia estem a l'espera que la Generalitat ens enviï el document definitiu
conforme la nova junta directiva està degudament registrada al registre
d'entitats esportives. Aquest procés pot trigar de 6 a 8 mesos.
També s'ha registrat amb el sistema de instància telemàtica la nova junta a
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Càrrecs de la nova junta directiva
La nova junta directiva està formada per un president, un vicepresident, un secretari,
un tresorer i vuit vocals.
L'objectiu de fer una junta directiva amb un gran número de membres està originat a
què la majoria dels socis volen participar en la pressa de decisions cosa que no es
feia fins ara.
Amb aquesta junta directiva es vol garantir que tots els socis estiguin representats a
l'òrgan de direcció de l'entitat. La majoria dels nous membres de la junta practiquen el
Trial assíduament i són persones compromeses amb la feina a realitzar al Moto Club
per tal que funcioni com cal.
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Pàg. 02

Organigrama de la junta directiva
PRESIDENT: Francesc Xavier Genis Roqueta
VICEPRESIDENT: Daniel Vilchez Martin
SECRETARI: David Jose González López
TRESORER: Jordi Baixes del Valle
VOCAL: Xavier Feliu Mateu
VOCAL: Rafael Camuñez Fernández
VOCAL: Joan Miquel Llinàs
VOCAL: Josep Maria Font Gironès
VOCAL: Francisco Vilchez Fernández
VOCAL: Antonio Vilchez Fernández
VOCAL: Joaquim Puig Pla
VOCAL: Joan Rodriguez Perez
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Pàg. 03

Resum econòmic
Actualment el Moto Club Costa Brava disposa de superàvit amb un saldo
positiu en el compte bancari.
El moto club té inscrits 175 socis i simpatitzants, dels quals un 25% són socis
amb dret d'accés a l'àrea de trial municipal
La principal font d'ingressos del moto club és el pagament de quotes dels socis
que fan ús de l'àrea de trial municipal. També es generen ingressos extres
amb l'organització d'esdeveniments puntual de Trial on els participants paguen
una petita inscripció.
Es té previst demanar subvencions per millorar l'estat econòmic del club i
poder destinar més recursos a les inversions previstes dins de l'àrea de trial.
Avui dia encara no es disposa d'un pressupost aprovat per l'assemblea de
socis, es preveu que durant el mes d'octubre s'elabori un pressupost que
inclogui el 2017 i el 2018.
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Pàg. 04

Accions realitzades
Cobrament quotes i acreditacions
• S'ha procedit a regularitzar quotes dels socis pel 2017.
• Han estat repartides les acreditacions d'accés a l'àrea de trial del 2017.

Treballs a l'àrea de trial municipal
• Comprar nova cadena i cadenats pel camí d'accés principal.
• S'ha reparat l'accés amb vehicle a l'àrea arreglant les rases fetes per les
pluges els darrers mesos.
• S'arranjat diferents zones de l'àrea per fer més segura la pràctica del trial.
• S'han eliminat les restes de les palmeres que havia en mig de l'àrea.
• S'ha consolidat i fet més segura la zona de neumàtics de tractor.
• S'han netejat diferents parts de l'àrea per crear noves zones de trial.
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Pàg. 05

Presentació de documentació
• S'han registrat a la Generalitat tots els documents per l'inscripció de la
nova junta directiva del moto club.
• També s'ha procedit a registrar la nova junta directiva al registre d'entitats
de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
• S'han enviat al banc el certificat de la nova junta directiva i la
documentació del registre per tal de fer el canvi dels poders i tenir accés
al compte bancari del moto club.

Activitats
• El passat diumenge 4 de juny es va realitzar una trobada de trial on varen
participar més de 30 pilots i que va ser tot un èxit tant en la participació
com en l'organització. Aquesta petita trobada ha servit com a prova pilot
per poder organitzar activitats més grans en el futur.

Pàg. 06
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• El divendres 16 de juny el Moto Club va rebre un reconeixement de la
ciutat pels mèrits de la temporada durant a la diada de l'esport Ganxó.
Cosa que ens motiva per seguir desenvolupant la nostra feina i dedicació
a l'esport del Trial.

Informe ajuntament 2017

Pàg. 07

Necessitats i objectius
Necessitats
• Actualment el moto club té la seva seu a l'adreça privada de l'anterior
president. Per aquest motiu cal buscar una nova seu i perquè aquesta
situació no es torni a produir la junta directiva vol demanarà l'ajuntament
que cedeixi al Moto Club Costa Brava un espai on poder fer reunions i
emmagatzemar tot el material de l'entitat, com tenen altres associacions
del municipi.
• Per tal de garantir l'accés a l'àrea de trial municipal i la seguretat dels
pilots és necessari que s'estableix un protocol perquè la policia municipal
faci visites aleatòries a l'àrea de trial per tal que les persones que entren
sense autorització es facin fora i/o es multin si són re-incidents.
• Renovació i ampliació si escau del conveni entre el Moto Club Costa
Brava i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per la sessió de l'àrea de
trial municipal. Actualment el conveni està caducat i és urgent fer-ne un
de nou.
• Cal que la nostra entitat tingui representació dins del consell municipal de
l'esport que està format per diferents associacions i entitats esportives
del municipi.
• Que s'inclogui l'àrea de trial municipal amb informació d'accés i detall
dels horaris a les diferents webs de promoció turística de la ciutat.
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Pàg. 08
Objectius

• El principal objectiu de la nova junta és la de renovar el conveni per l'àrea
de trial municipal.
• Consolidar i millorar l'àrea de trial perquè sigui un referent de l'esport en
l'àmbit territorial.
• Treballar per establir un calendari regular d'activitats esportives de Trial a
la ciutat.
• Enfortir la col·laboració entre el nostre moto club i el Moto Club 2Dies de
Trial Clàssic per tal de treballar conjuntament en l'organització dels 2 dies
de trial clàssic que es celebra a la ciutat el primer cap de setmana de
novembre.
• Treballar en la creació d'una nova pàgina web amb tota la informació de
l'àrea de trial municipal això com treballar en el mateix sentit en les
diferents xarxes socials d'Internet.
• Fer créixer la pràctica del Trial entre els nens i joves de la ciutat oferint
classes de Trial i una escola de Trial amb seu a l'àrea de Trial municipal.
• Participar activament en els diferents esdeveniments esportius que
s'organitzin a la ciutat.
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Pàg. 09

Informació de contacte
Persones i dades de contacte del Moto Clib Costa Brava
Xavi Genis
President
Tel. 629 826 346

Daniel Vilchez
Vicepresident
Tel. 680 479 229

president@
motoclubcostabrava.com

socis@
motoclubcostabrava.com

David Gonzàlez
Secretari
Tel. 695 796 901

Jordi Baixes
Tresorer
Tel. 620 823 840

secretari@
motoclubcostabrava.com

info@
motoclubcostabrava.com
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