
APROVADA EN L’ASSEMBLEA DE 30/09/2009 
 
                           ACTA DE L’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
                         DEL CLUB DE GOLF ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 
 
DATA – 15 Octubre 2008. 
 
EMPLAÇAMENT - Salons del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina d’Aro, 
Girona. 
 
HORA – 15,30 h. En  2º Convocatòria. 
  
 
ASISTENTS:  
 
La Junta directiva amb un total de 62 socis, superant àmpliament el 50 % dels socis 
amb dret a vot. 
 
                                        
ORDEN DEL DIA – D’acord amb l’ordre del dia de la convocatòria corresponent, 
amb els següents punt: 
 

1 - Lectura i aprovació de l’acta anterior. El President fa un resum de l’acta del 
any 2007, i recorda que està situada a la pàgina web del Club per la seva lectura. 
Informa que aquesta incorporació de les actes de les assemblees a la web del Club, 
serà des d’ara un fet habitual. S’aprova per unanimitat. 
 
 2 – Informe del president. En primer lloc es destaca la gran afluència de socis 
en aquest Torneig. Recollint la manifestació del anterior president que en el any 
passat destacava l’assistència de 50 socis, destaca que aquest any han sigut 62 els 
assistents, i fins i tot lamentablement, no ha sigut possible, incorporar les últimes 
demandes dels despistats d’última hora . Per aquest fet, es proposa a l’assemblea, 
ratificar l’acord de l’ultima Junta, de suspendre indefinidament la possibilitat de que 
els germans dels socis, es puguin també fer-se’n.  L’assemblea ho ratifica 
unànimement. 
 
En segon lloc, es fa referència a l’entrada en funcionament de la nova pàgina web 
del Club, que segons es posa de manifest per tots els presents resulta del seu grat. 
El president manifesta en nom de tots, un especial agraïment a Ferran Solé per la 
seva dedicació, que per la seva part fa extensiva a la sra. Eli Altés, del COAC, que 
ha col·laborat en la posada en funcionament. 
 
En tercer lloc informa sobre la nova reglamentació de l’ordre de mèrit, proposada per 
la Junta, que estarà col·locada a la pàgina web. Es tracta de donar més rellevància  
a aquesta competició. Tanmateix es premiarà als guanyadors amb reduccions a les 
quotes anuals. 
 
Finalment, s’exposa el fet de la manca de membres femenins a la Junta, qüestió que 
a instàncies d’una sòcia s’ha tractat en diverses Juntes, i que es va anunciar 



públicament  en els passats torneigs. Pel seu oferiment personal i la seva voluntat de 
participació, la Junta proposa a la assemblea la incorporació com vocal de la Junta 
actual a la sòcia arquitecte  Ana Maria Riera Martorell. S’aprova per unanimitat.  
 3 – Memòria de les activitats realitzades el 2008. El president repassa les 
activitats esportives de l’any posant de manifest els canvis de patrocinadors que 
s’han portat a terme. També anuncia el proper Torneig del mes de Novembre i la 
possibilitat de gaudir d’un últim torneig a principis de Desembre. 
 
 4 -  Quotes 2009. La Junta Directiva proposa que, donat que es el primer any 
de la nova Junta, sembla convenient conservar l’import actual de 90 €. De tota 
manera anuncia la voluntat d’incrementar en els propers anys aquest import, que no 
s’ha actualitzat en els últims anys. 
 

5.- Lliurament de medalles de l’ordre de mèrit del 2007. Es procedeix al 
repartiment dels guanyadors del ordre de mèrit. Les medalles han sigut substituïdes 
per unes plaques on figuren els noms dels guanyadors. 

 
I sense més temes que tractar, s’aixeca la sessió a les 17,15 hores, donant-se per 
finalitzada l’assemblea anual. 
 
 
Santa Cristina d’ Aro a 15 d’octubre de 2008 
 
El Secretari de la Junta 
Josep Casanova i Briva. 


