
Acta Assemblea ACE  11/01/2022 

Van assis'r a l’Assemblea 17 persones, a part de membres de la Junta. En total 21 persones: 
Aleix Elias 
Miquel Tersa 
Pep Ribas 
Forcada 
Marcel 
Roure 
Padilla 

Jaume Fuster 
Alex Monton 
Torres 
J.Maria 
Hardcore 
Bodas 
Sellarés 

Mar'n Salmeron 
Diego Iglesias 
Pere 
Bonjoch 
Bara 
Carlos Luis 
Mario 

Es van tractar els punts següents: 

1.  Balanç de comptes 2021 

Es varen presentar els estats de comptes de l’any 2021 i previsió d’ingressos/gestos 
2022. 

Podeu consultar els comptes en el pdf que s’adjunta. 

2. Subvencions a Seccions 2021. 

Hi ha 4.000€ per a repar'r entre les seccions, com anys anteriors les subvencions es 
reparteixen en funció d’uns criteris, ja explicats prèviament per email. (Al final del 
mail hi ha un la taula amb les subvencions) 

Un dels criteris de repar'ment es els voluntaris aportats a les ac'vitats al llarg de 
l’any, aquest any degut a les poques ac'vitats ACE que s’ha pogut realitzar, s’ha 
agafat els voluntaris que varen haver el 2020. 

Va haver varies seccions que no van complir els requisits indispensables per rebre la 
subvenció; la Secció de Vela i Surf no va enviar la llista de membres de la secció, i la 
Secció de Ciclisme i Atle@sme no va assis'r cap representant a l’assemblea. 

No es busca penalitzar, sinó exigir un mínim d’implicació per rebre uns diners. 

3. Loteria 

Es van presentar els comptes de la loteria, adjunts al pdf. 

Es va fer balanç de la venda de l’any 2021 i es van donar uns punts a intentar millorar 
per l’any següent. 

Es va anunciar que l’any 2022 tocará vendre la loteria la secció de motos.  



4. Seccions 

Es va anunciar que la Secció de Fotografia i Viatges es dissol, i que la Secció de volley 
ha canviat de responsables ( Marcos Alvarez i Sergi Ger). A més es va recordar que al 
2021 es va crear la Secció d’Espeleologia.  

5. Festes i Ac@vitats 2021 

Es fa un repàs de les Ac'vitats que s’han pogut fer i que no s’han pogut fer durant 
l’any 2021 i es repassa les que es pretenen fer durant l’any 2022; el Patró esta 
pendent de decidir conjuntament amb Direcció, es realitzarà una altra edició del 
concurs literari, la Milla Nàu'ca està prevista per al 2 de Juliol, la Cursa de Bombers 
per a finals d’Octubre. 

6. Subvenció per a persones que represen@n ACE en compe@cions espor@ves 

Des de fa temps que se’ns demana que l’ACE ajudi d’alguna forma a les persones o 
equips que par'cipen en compe'cions espor'ves en nom de l’ACE, a l’Assemblea es 
va presentar un primer esbós i es va acordar que des de la Junta treballaríem el tema 
i es posaria en votació. 

En les properes setmanes acabarem de dissenyar la manera com fer-ho i es posarà a 
votació. 

7. Subvencions a Projectes no realitzats 

S’explica que degut a la no realització de la Festa de Reis s’ha decidit incrementar la 
par'da per aquesta subvenció en 4.200€ arriban a un total de 10.500€ 

Cada projecte presentat dins del plaç establert es va presentar i votar per la resta de 
par'cipants a l’Assemblea. Tots els projectes es van aprovar, excepte els de Montjuic 
ja que no complia el punt de que la persona responsable o algú designat per exposar 
el projecte del projecte assisis i ho exposes. 

Els diners que havien d’anar a Montjuic es va votar que es des'nes a Bombers 
Solidaris i Patrimoni Històric. 

Els projectes aprovats varen ser els següents: 

  Zona Franca  Futbolin/Billar (max. 1000€) 

  Llevant Moonboard (max. 2.000€) 

  Sant Andreu Moonboard (max. 2.000€) 

  Vall d’Hebron Taller esquis, màquina rem, rocòdrom (1.500€) 



  Eixample Rocodrom (2.000€) 

Es torna a sotmetre a votació si aquesta subvenció es segueixi donant només a parcs 
o s’obri a projectes presentats fora del parc com es feia anys abans. Es vota seguir 
amb pressupost designat a cada parc i alhora des'nar una par'da a projectes 
presentats fora de l’àmbit dels parcs. 

Es recorda que es totes les compres s'han de fer a nom de la ACE i no es pot comprar 
per wallapop o segona mà sense factura. 

8. Altres 

Es parla de la web, s’acorda que els problemes o millores que es detec'n es 
traslladaran per e-mail a la Junta i se l’hi intentarà donar solució. 

Barcelona 14 de Gener de 2022 





 




