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Assistents:  

Sergio Duarte (Delegat), Jordi 

Suárez (Vocal), Miguel Angel López (Tècnic)

Temes a tractar:  

1. Decidir la destinació de l'ajut rebut per l'Ajuntament de Polinyà. 2.500

2. Mosta d'entitats 

3. Campus de Setmana Santa

Intervencions tema 1: 

1.1. Miquel Angel llegeix la llista d'elements que caldria disposar al club per tal de decidir la 

prioritat en funció dels recurso

1.2. Valle informa de que l'Ajuntament ingressarà el 80% de l'ajut, es a dir, 2000

justificada la despesa realitzada pel club, el 

De la llista de l'Annex I es decideix

1. Un ordinador portàtil

2. Una impressora amb 

3. Programari SCORE 

4. Taules de puntuació 

5. Micròfon 

6. Roba pel festival 

Tasques 
 

− L'ordinador i micròfon 

− La impressora el comprarà la Valle

− Programari Score i Taules de puntuació 

− Festival: Mares i pares que 

Altres aspectes comentats en relació a la destinació de recursos d

a. Miquel Angel comenta els costos de

Social a la nostra entrenadora

b. Miquel Angel comenta de desti

c. Jordi i Valle comenten que ho troben una mica car, que de moment ho deixem, però 

Jordi demanarà pressupost al seu gestor.
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ACTA REUNIÓ 8 D'ABRIL DE 2014 

Jordi Pulido (Vicepresident), Valle Rodríguez (Presidenta)

Miguel Angel López (Tècnic) 

estinació de l'ajut rebut per l'Ajuntament de Polinyà. 2.500€ 

3. Campus de Setmana Santa 

1.1. Miquel Angel llegeix la llista d'elements que caldria disposar al club per tal de decidir la 

funció dels recursos que rebrà. La llista es troba al document Annex I

1.2. Valle informa de que l'Ajuntament ingressarà el 80% de l'ajut, es a dir, 2000

justificada la despesa realitzada pel club, el Consistori donarà la resta de l'import convingut. 

es decideix l'adquisició de: 

Un ordinador portàtil 

Una impressora amb escàner 

 

i micròfon el compraran en Jordi i en Sergio 

La impressora el comprarà la Valle 

i Taules de puntuació els comprarà en Miquel Angel

Festival: Mares i pares que vulguin col·laborar en la preparació del Festiva

en relació a la destinació de recursos de l'Ajut 

Miquel Angel comenta els costos del gestor per a tenir donada l'Alta a la Seguretat 

a la nostra entrenadora. Miquel Angel comenta que puja a 941,02

omenta de destinar recursos de l'Ajut a pagar al gestor.

lle comenten que ho troben una mica car, que de moment ho deixem, però 

Jordi demanarà pressupost al seu gestor. Per tant, queda pendent. 

CLUB PATÍ POLINYÀ 
Pista Esportiva del Turó s/n 

08213 Polinyà 

Pista Esportiva del Turó s/n, 08213 POLINYÀ. Entitat Registrada 
Federació Catalana 

Valle Rodríguez (Presidenta), Verónica 

1.1. Miquel Angel llegeix la llista d'elements que caldria disposar al club per tal de decidir la 

ument Annex I 

1.2. Valle informa de que l'Ajuntament ingressarà el 80% de l'ajut, es a dir, 2000€ i, un cop 

mport convingut.  

comprarà en Miquel Angel 

col·laborar en la preparació del Festival 

gestor per a tenir donada l'Alta a la Seguretat 

. Miquel Angel comenta que puja a 941,02€ a l'any. 

l gestor. 

lle comenten que ho troben una mica car, que de moment ho deixem, però 
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Intervencions tema 2 

2.1. La Valle ens informa que el Mostra d'Entitats és realitza aquest proper cap de setmana, 

exactament el diumenge 13 d'abril de 10 a 13h.

Donada la proximitat de l'esdeveniment, la Junta 

-Informar a les mares i pares de l'esdeveniment

-Convocar a totes les mares i tots els 

terme. 

-Demanar a totes les mares i tots els pares, tant els que participen com els que no, fotografies 

del seus fills i filles per tal de preparar una exposició fotog

-Demanar a tothom que participi a la mostra i que disposi del mal

plaça de la Vila per tal de donar més 

població.  

Intervencions tema 3 

Valle i Verònica manifesten que cal adequar la sala per a la

confortable la sala del club pels participants al Campus.

Valle i Verònica diuen que, amb l'ajuda de les mateixes persones que participen a la mostra, 

faran neteja de la sala i l'adequaran
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2.1. La Valle ens informa que el Mostra d'Entitats és realitza aquest proper cap de setmana, 

el diumenge 13 d'abril de 10 a 13h. 

Donada la proximitat de l'esdeveniment, la Junta decideix que: 

s mares i pares de l'esdeveniment 

onvocar a totes les mares i tots els pares a participar i demanar-los ajuda per dur

Demanar a totes les mares i tots els pares, tant els que participen com els que no, fotografies 

del seus fills i filles per tal de preparar una exposició fotogràfica a la mostra. 

Demanar a tothom que participi a la mostra i que disposi del mallot del club que patinin per la 

plaça de la Vila per tal de donar més vistositat a la mostra i més apropament del club a la 

manifesten que cal adequar la sala per a la propera setmana per fer més 

confortable la sala del club pels participants al Campus. 

diuen que, amb l'ajuda de les mateixes persones que participen a la mostra, 

adequaran. 
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2.1. La Valle ens informa que el Mostra d'Entitats és realitza aquest proper cap de setmana, 

ajuda per dur-ho a 

Demanar a totes les mares i tots els pares, tant els que participen com els que no, fotografies 

lot del club que patinin per la 

vistositat a la mostra i més apropament del club a la 

propera setmana per fer més 

diuen que, amb l'ajuda de les mateixes persones que participen a la mostra, 
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ANNEX I: NECESSITATS DEL CLUB

− Taules de puntuació 

− Ordinador 

− Impressora  

− Fitxes de Federació 

− Altaveus 

− Joc de rodes fox i parquet per a FO i Lliure

− Joc de coixinets  

− Caixa d'eines 

− Farmaciola  

− Micròfon 

− Fungibles 

− Xandalls de club 

− Mallots de club 

− Esdeveniments interns del club

− Telefonia i Internet 

− Assegurances per robatori

− Campus d'estius 

− Campus de Setmana Santa

− Campus de Nadal 

− Programari SCORE per a la realització de campionats a 

− Despeses de la Seguretat Social de 

− Costos gestoria 

− Festival 
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: NECESSITATS DEL CLUB 

 

Joc de rodes fox i parquet per a FO i Lliure 

interns del club 

per robatori 

Campus de Setmana Santa 

per a la realització de campionats a Polinyà  

peses de la Seguretat Social de la Janet 
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