
 

 

 Acta de l’assemblea general ordinària de l’Associació 

CLUB ATLÈTIC MOLLET 
 
Data: 07 de juny de 2019  
Horari: de 20:30h a 21:30  
Lloc: Pista d’Atletisme Pedra Salvadora (Avda. Rívoli, 8 -10. 08100 Mollet del Vallès)  
 
Persones assistents: 
Joan Ollé, càrrec President sortint del Club Atlètic Mollet  

Miguel Ángel Catalán Burguillos, soci col·laborador / Voluntari habitual 

Rosa Mª López Fernández, sòcia col·laboradora / Voluntària habitual 

Mònica Molina, sòcia col·laboradora / Voluntària habitual 

Joaquin Parejo Macho, soci col·laborador / Voluntari habitual 

Marcos Venteo García, candidat a president  / Voluntari habitual 

Judit Oltra Ninou, entrenadora escola CA Mollet / Voluntària habitual 

Gemma Macián Tapia, sòcia col·laboradora / Voluntària habitual 

Raúl Gracia del Rio, entrenador CA Mollet / Voluntari habitual 

Pablo Parrado Gamito, entrenador CA Mollet / Voluntari habitual 

 

 
Ordre del dia  
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.  

2. Presentació de la nova junta  

3. Elecció de la nova junta  

4. Aprovació de Club associat per la temporada 2019/2020 

5. Torn obert de paraules  

 

 
Desenvolupament de la sessió  
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.  
 
És procedeix a la lectura i corresponent aprovació de l’acta anterior sense més incidències.  
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2. Presentació de la nova junta  
 
Joan Ollé, president sortint del Club Atlètic Mollet juntament amb Rosa Mª López Fernández, 
membre de la junta electoral i exercint de representant del procés d’eleccions a nova junta del 
Club Atlètic Mollet donen compte dels passos duts a terme i la resolució d’aquests.  
 
A continuació es detallen el nombre de candidatures presentades, essent únicament la 
Candidatura de Marcos Venteo García presentada.  
 
A continuació s’especifica la composició de la Candidatura: 

- President : Marcos Venteo García  
- Tresorer : Raúl Gracia del Rio  
- Secretari: Miguel Ángel Catalan Berguillos  
- Vocal: Ángel Fernández Torres  
- Vocal: Gemma Macián Tapia  
- Vocal: Judit Oltra Ninou  

 
Vist el capítol IV: Procediment electoral on s’especifica a l’article 22 “si es presenta o fos 
vàlida només única candidatura, la junta Electoral procedirà directament a la proclamació 
dels seus components com a elegits per a la Junta Directiva”.  
 
Reconegut com a vàlid el procés electoral i havent exposat l’article referenciat en el paràgraf 
anterior, és procedeix a presentar els membres de la candidatura de Marcos Venteo García i 
propostes per al Club Atlètic Mollet.  
 
Com a eixos bàsics i principals de la candidatura s’exposen els següents temes:  

- Potenciar l’escola d’atletisme. 

- Nit del club per premiació d’atletes i nois/noies de l’escola. 

- Obrir pistes d’atletismes de 13 a 15 i dissabtes per facilitar els socis horaris més flexibles.  
 
Donat compte de les propostes de la nova junta, és proposa continuar amb el següent punt de 
validació i elecció de la nova junta.  
 
3. Elecció de la nova junta 
 
Un cop exposades totes les informacions relatives a les propostes de la nova junta per a l’entitat, 
és procedeix a la ratificació per part de l’assemblea a la única candidatura, presentada per 
Marcos Venteo García, resultant doncs, aprovada per unanimitat.  
 
S’acorda que l’acta d’aquesta assemblea serà presentada a les entitats interessades d’aquest 
canvi de junta, essent doncs: 

 Ajuntament de Mollet del Vallès 

 Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO) 

 Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física 
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  Federació Catalana d’Atletisme (FCA) 

 Real Federación Española de Atletismo (RFEA) 
 

La comunicació del canvi de junta i els canvis pertinents que se sol·licitin per part de les entitats 
anteriorment relacionades, es tramitaran en un termini màxim de dos mesos. Així mateix, també 
es procedirà a realitzar el canvi de titularitat de les comptes bancàries del Club Atlètic Mollet en 
un termini màxim de 5 mesos.  
 
Un cop establerts els passos a seguir per comunicar el nou canvi de junta, es passa al següent 
punt de l’assemblea; torn obert de paraula.  
 
4. Aprovació de Club associat per la temporada 2019/2020 

 
Es planteja seguir una temporada més com a Club associat i s’exposen els punts positius però 
s’acorda que cal canviar les condicions pel que fa referència a l’aportació de roba als atletes. 
S’acorda que al setembre es realitzarà una reunió amb el FC Barcelona per tal de renegociar 
aquest punt.   
 
5. Torn obert de paraula  
 
És dóna la paraula als socis per tal de resoldre dubtes o fer propostes. Sense cap qüestió 
rellevant ni cap intervenció per part dels socis és dona per tancada l’assemblea general i és 
passa a fer un col·loqui distès entre tots els membres assistents a la reunió.  
 
 
Acords  

1. Ratificació de la nova Junta Directiva del Club Atlètic Mollet encapçalada per Marcos 
Vento García. 

2. Comunicació a les entitats interessades del canvi de junta directiva. 

3. Mantenir el nostre club com associat del FC Barcelona atletisme 

 

El president/a aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

 

   

   

 

 

Joan Ollé Sedó    Marcos Venteo García             Miguel Ángel Catalán Burguillos 

President sortint     President entrant              Secretari nova junta 
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