
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL CLUB: UNIÒ ATLÈTICA BAIX MO NTSENY 
 

A Sant Celoni, a les 19.00 hores del dia 24 de maig de 2011, i degudament convocada a l’efecte de constituir un 
club esportiu, es reuneixen a les Pistes Municipals d’Atletisme els Srs. i Sres. següents: IBAN SOLER GODOY, 
CARME FREIRE ARIÑO, ADRIÀ GABARRÓN COMADRÀN, ADRIÀ GALIN PONS, ANNA GABARRÍN 
COMADRÀN, JOAN GRANJE SOLÀ, ALBERT GALIN CALVO, SÒNIA MONTEMAYOR GARCÍA i MAXIMINO 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. 
 
Els esmentats Srs. i Sres., amb plena capacitat d’obrar, que recíprocament es reconeixen, es constitueixen en 
Assemblea General Constituent presidida per Joan GRANJE SOLÀ, tot actuant de secretari Iban SOLER GODOY. 
 
Els assistents convenen en fundar i constituir una entitat esportiva sense ànim de lucre, amb la condició de club 
esportiu, d’acord amb el previst al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei 
de l’esport, la qual cosa duen a terme en aquest moment, mitjançant l’Acta present i tot acordant que aquest club 
esportiu té la denominació social de 
  

UNIÓ ATLLÈTICA BAIX MONTSENY 
                                                                                                                                                                                                                                                              
La seva durada serà il·limitada en el temps, no obstant això, l’Assemblea General podrà manifestar expressament 
l’acord en contra. 
 
Aquest club esportiu tindrà com a objecte la promoció, la gestió, la coordinació i la pràctica de l’esport de 
l’atletisme a SANT CELONI, STA. MARIA PALAUTORDERA,  ST. ESTEVE PALAUTORDERA i CAMPINS. 
 
S’acorda que el domicili social d’aquesta Entitat radiqui a Sant Celoni, CP 08470, carretera de Campins Km. 1,2 . 
 
En aquest acte, els assistents acorden aprovar els Estatuts d’aquesta Entitat esportiva i els signen. 
 
En aquest acte, els assistents elegeixen la primera Junta Directiva del club, amb la finalitat que, a partir d’aquest 
moment, representi al club, gestioni la seva posta en funcionament i porti la seva administració, tot designant, 
d’acord amb els estatuts, els membres, amb els seus respectius càrrecs següents: 
 
   President  Albert GALIN CALVO    
   Vicre-president  Iban SOLER GODOY    
    Secretaria  Carme FREIRE ARIÑO    
    Tresorer  Maximino RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ  
   Vocal  Joan GRANJE SOLÀ     
    Vocal   Adrià GABARRÓN COMADRÀN  
    Vocal   Adrià GALIN PONS    
    Vocal   Sònia MONTEMAYOR GARCÍA  
    Vocal   Anna GABARRÓN COMADRÀN  
 
Es decideix que la quota anual de soci sigui de 20 €. A la vista de tot el que s’ha acordat queda constituït el club 
esportiu denominat  

UNIÓ ATLÈTICA BAIX MONTSENY 
 
En aquest acte els assistents autoritzen a la Junta Directiva a realitzar les actuacions escaients per tal d’obtenir el 
reconeixement com a club esportiu i la seva inscripció al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de 
Catalunya, tanmateix a obrir un compte corrent en l’oficina 0214 de la Caixa d’Estalvis i Pensions “la Caixa” amb 
signatura autoritzada indistintament, del Sr. President i del Sr. Tresorer. 
 
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la reunió, i a continuació es procedeix a la redacció per part del 
secretari d’aquesta acta, de la qual cosa es dóna lectura a tot els assistents, els quals la troben conforme, 
l’aproven per unanimitat i la signen en prova de la seva conformitat: 
 
Albert GALIN CALVO   Iban SOLER GODOY   CARME FREIRE ARIÑO  
 
 
Maximino RODRIGUEZ FERNÁNDEZ Joan GRANJE SOLÀ   Adroà GABARRON COMADRAN 
 
 
Adrià GALIN PONS   Sònia MONTEMAYOR GARCÍA Anna GABARRÓN COMADRÀN  
 
 

(Signatures en l’original) 


