
APROVADA EN L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 26/10/2011 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL CLUB DE GOLF ARQUITECTES DE CATALUNYA 

 
Data – 30 de setembre de 2010 
 
Emplaçament  – Salons del Restaurant Can Biel de Cardedeu 
 
Hora  – 15,30 hores en segona convocatòria. 
 
Assistents:  La Junta directiva amb un total de 47 socis, superant el 50 % dels socis 
amb dret a vot. 
 
 
ORDRE DEL DIA  – D’acord amb l’ordre del dia de la convocatòria corresponent, amb els 
següents punts: 
 
 
 1 – Comentaris i aprovació de l’acta anterior . El President fa un breu resum de 
l’acta del any 2009 i recorda que es pot consultar a la pàgina web del Club per la seva 
lectura .  S’aprova per unanimitat. 
 
 
 2 – Memòria de les activitats realitzades i pendent s del any 2010 . Es fa un 
repàs del torneigs i sortides d’aquest any. En primer lloc es fa referència als viatges fets a 
Panoràmica i Escòcia per coneixement dels assistents.  També es destaca que comptant 
el torneig celebrat avui a Vilalba, ja s’han portat a terme 5 torneigs gratuïts (Costa Dorada, 
PGA, Pals i Terramar). 
 
S’anuncia també la celebració del torneig social al proper dia 21 d’octubre al Club Costa 
Brava, un possible torneig a finals de novembre al Club Costa Dorada i finalment  el 
torneig de Nadal, el dia 14 de desembre al Club de golf de Caldes, que estarà tancat pel 
nostre ús exclusiu.  
 
 
 3 – Informe del president. Propostes pel proper any . En primer lloc es fa 
especial menció del bon funcionament de la pàgina web del Club, gracies a la bona gestió 
d’en Ferran Solé, que pràcticament ja fa innecessària la col·laboració del servei 
administratiu del COAC.  
 
Es fa palesa la dificultat existent per continuar amb les empreses patrocinadores, per lo 
que es demana a tots els socis que intentin participar en trobar nous col·laboradors. El 
nombre actual de socis a data d’avui es de 92 membres. 
 
També es fa referència en intentar repetir alguna de les sortides de cap de setmana la 
propera primavera. S’apunta la possibilitat del sud de França. 
 
 
 4 – Proposta de congelació de les quotes anuals . Es recorda que en 
l’assemblea general passada del any 2009, es va aprovar un lleuger augment de les 
quotes, fins a 100 euros anuals. De tota manera, la Junta considerant el mal moment 
econòmic general, proposa que es continuï aplicant només la quantitat de 90 euros, quota 
que es passarà a cobrament durant el mes d’octubre.  S’aprova per unanimitat. 
 



 5 – Precs i preguntes.  La sòcia Mònica Salada, proposa que no es limiti el 
nombre de torneigs per dificultats de patrocinadors i que en tot cas, es tornin a fer torneigs 
de baix cost, per tal de trobar-nos, com a mínim, una vegada al mes. La junta ho pren en 
consideració.  
 
 
I sense més temes que tractar, s’aixeca la sessió a les 16 hores, donant-se per finalitzada 
l’assemblea anual. 
 
 
Cardedeu, a 30 de setembre de 2010. 
 
 
El Secretari de la Junta 
Josep Casanova i Briva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


