27 gener 2021
Lluís García Torrent – President

Sergi Gistas Gil - Secretari

ACTA
Unrestricted

Acta Nº 1/2021 de la Junta Directiva del BMW MOTORRAD CLUB DE CATALUNYA
A Barcelona, essent les 19.00 hores del dia 27 de gener de 2021, s'inicia la reunió ordinària de la
Junta Directiva de BMW MOTORRAD CLUB DE CATALUNYA.
A causa de les restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia, aquesta junta es realitza a través de
videoconferència.
Assisteixen els següents membres de la Junta Directiva:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorer:
Vocals:

Lluis Garcia Torrent
Jaume Dalmau Ferré
Sergi Gistas Gil
Joan Canals Miquel
Francesc Piella Martinez
Àurea Lopez Gayarre
Julián López Ortiz

S’inicia la reunió sota la presidència d’en Lluis Garcia Torrent, amb l’assistència del Sr. Secretari en
Sergi Gistàs Gil, amb el següent ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
1. Posar data de vigència als carnets de soci (cada 2 anys).
Avui per avui el número de soci és el que identifica el soci, per tant modificar-ho podria comportar
feina i possibilitat d’errors. Per tant analitzarem com estan construïdes les bd’s i a la propera
reunió en tornarem a parlar.
2. Actualització periòdica del número de soci (coincidint amb la renovació dels carnets).
a. veure el punt 1
3. Crear un apartat al Fòrum on s'actualitzessin les altes i baixes produïdes per a informació de
tots els socis.
a. Posarem les altes i el número total de socis en el moment de cada publicació.
4. Privacitat. Ús del WhatsApp a les rutes.
a. Tenint en compte els possibles problemes de privacitat de WhatsApp ara o en un futur
proper i recullin la inquietud expressada per algun soci, es sotmetrà a l’assemblea el
possible ús de Telegram com canal oficial de comunicació a les Rutes.

5. Programa “Trofeu Cap de Ruta”.
Valorem molt positivament totes les aportacions que s’han fet al Fòrum responent a la
iniciativa proposada per l’Alberto Coloma.
Des de la Junta estem elaborant una altra alternativa i les sotmetrem totes a votació a la
propera Assemblea per a que sigui el soci qui prengui la decisió.
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6. Assemblea Ordinària de socis 2021.
a. Presencial quan es pugui, ja que és una magnífica ocasió per retrobar-nos.
7. Canvi de logo. Seguim sense notícies del BCE EUROPE.
a. Ens adaptarem al “tempo” que consideri el BCE.

8. Baixes 2020 i altes fins ara.
a.

Any 2020
- Altes: 20
- Baixes: 12
- Nombre de socis (a 31/12): 127

b.

(13 pilots i 7 acompanyants)
(10 " i 2
"
)
( 91 " i 36
"
)

Any 2021 (a 27/01)
- Altes: 2 (Ramon i Jordi)
- Nombre total de socis: 129

(93 pilots i 36 acompanyants)

El darrer número de carnet a data d'avui és el 164
Sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20.30 hores, de la que s’estén la present
acta, que signa el Sr. President, amb mi el Secretari que certifico.

El President
Lluís Garcia Torrent
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El Secretari
Sergi Gistàs Gil

