
 
Acta de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis del 
Foment d’Esports de Tona de l’1 de març de 2008. 
 
Assistents: Juanjo Martínez, President; Eduard Carretero, Sots-president; Jordi 
Rubio, Secretari; Jordi Jordà, Tresorer; Joan Colomo, Vocal i Josep Ramon 
Portet, Vocal. Més 49 socis titulars més, més una quantitat important de socis 
beneficiaris dels quals tres han portat una delegació de  vot. 
 
A la vila de Tona, a les cinc de la tarda del dia u de març de dos mil vuit, i en 
segona convocatòria, al Local Social del Foment d’Esports de Tona es va dur a 
terme l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’assemblea anterior. 
2.- Balanç de gestió de l’exercici 2007. 
3.- Presentació i votació dels comptes anuals de l’exercici 2007. 
4.- Presentació i votació del pressupost de l’exercici 2008. 
     Presentació i votació de les noves quotes 2008. 
5.- Objectius i activitats 2008. 
6.- Situació de l’arrendament del Bar – Restaurant. 
7.- Precs i preguntes. 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior. 
 
El president dóna la benvinguda a tothom i dóna pas a la lectura de l’acta de 
l’assemblea anterior. Com pràcticament tots els presents coneixien el seu 
contingut es va passar a la votació per aprovar-se, procés que es va fer per 
ordre de llista dels socis assistents. El resultat va ser 33 a favor, 3 en contra i 3 
abstencions. Es va donar per aprovada. 
 
2.- Balanç de gestió de l’exercici 2007. 
 
Pel que fa a la gestió del 2007 es comença presentant els objectius que es 
volien assolir del pla estratègic en les tres àrees més importants: esportiva, 
social i econòmica i s’explica el que s’ha aconseguit fins ara. 
 
- A l’àrea esportiva s’ha fet la pista de bàsquet, dins dels actes del 25è 
aniversari (que s’han estès durant tot l’any 2007) s’han fet diferents 
competicions com la de futbol sala infantil (tot un èxit que esperem repetir 
aquest any), competicions de tennis, circuit juvenil d’estiu, el ja consolidat 
torneig de futbol sala d’estiu, una bicicletada popular. 
 
- A l’àrea social hem intentat obrir el club a la resta del municipi i també de la 
comarca amb la jornada de portes obertes i a la diada de l’aniversari es va 
poder comptar amb l’assistència i col·laboració de les diferents entitats del 
poble. Hem creat la pàgina web com a canal permanent de comunicació entre 
els socis i l’entitat on es poden trobar notícies del club, classificacions en els 
diferents torneigs on participen les seccions del club, les actes de les 
assemblees i moltes més coses. Hem millorat els procediments d’identificació i 
accessos dels socis a les instal·lacions. S’han instal·lat dos controls biomètrics 



a l’entrada de la piscina i a l’entrada dels vestuaris. Els controls biomètrics 
funcionen amb la lectura de l’empremta digital i amb un password numèric, 
individual i intransferible. Des de l’oficina es controla qui ha entrat, per on, a 
quina hora i quantes vegades. Hem de ser conscients que hi ha un 5% de 
persones que no reconeix l’empremta a més dels nens més petits i per això 
també existeix el password.  
 
- A l’àrea econòmica hem treballat en la incorporació de nous socis, la 
generació d’ingressos per patrocini i publicitat i l’augment de recursos obtinguts 
per rendes pròpies de les activitats esportives i de restauració.  Pel que fa a la 
incorporació de nous socis es va fer una campanya de captació durant la 
primera meitat de l’any i es va facilitar l’obtenció de títols als beneficiaris majors 
de 30 anys com es va proposar a l’anterior assemblea. Això ha fet que la 
tendència de disminució de socis cada any s’aturés i per contra hem augmentat 
una mica el número de socis titulars. 
En quant als ingressos per publicitat fa referència a les tanques publicitàries 
que s’estan posant al camp de futbol i a la web, tot i que aquest primer any els 
ingressos només han servit per pagar els cartells. 
 
Els altres aspectes que no fan referència a cap d’aquestes tres àrees estan tots 
fets (protecció de dades dels socis, inscripció del logo i la marca, compliment 
de les normes sanitàries de la piscina, realització d’auditoria sobre riscos i 
seguretat de les instal·lacions).  
Al 2006  es va fer un estudi sobre la massa social del club i s’ha tornat a fer a 
finals de 2007 i la conclusió que treiem és que ha crescut el número de socis 
titulars, ha disminuït el de beneficiaris en general, ha disminuït gairebé a la 
mínima expressió el número de beneficiaris majors de 30 anys i ha crescut el 
número de fills menors de 18 anys. 
 
Es van comentar les activitats de les diferents seccions del club: 
 
Tennis 

1.  Lliga d’hivern 2006-07 Octubre a Febrer: 20 participants 
2.  Participació al Comarcal de Tennis 2006-07 Octubre a Abril: 16 

participants. 2on classificat grup Bronze 
3.  Promoció ascens al grup Argent: 7 participants 
4.  Participació Copa Comarcal: 1er Classificat grup Bronze 
5.  Torneig Obert 25è Aniversari Foment Maig 2007: 40 participants 
6.  Torneig Tie-Break Juny 2007: 12 participants 
7.  Lliga d’hivern 2007-08 Octubre a Gener: 16 participants 
8.  Participació al Comarcal de Tennis 2007-08: 18 participants grup 

Argent 
 

Petanca 
1. Plantilla: 12 participants 
2.  Campionat grup 9 Sisena Divisió: 7 classificats 

 
 
Activitats Al·lot 
 

1. Circuit juvenil d’estiu: 1 campionat i 2 sots-campionats 
2. Escola de Tennis: Hivern-41 alumnes; Estiu-32 alumnes 



3. Casal d’estiu: 205 nens/es 
4. Casal de Nadal i Setmana Santa: 22 nens/es 

 
En resum, de tot el que es va dir que es faria ja s’ha fet bastant en un any i en 
el temps que queda de Junta pensem que es poden assolir tots els objectius  
previstos. 
Un soci comenta que aquest estudi que es va fer sobre la massa social s’hauria 
de fer cada tres o quatre anys per no tornar a estar com abans i la resposta és 
que això ja es fa automàticament cada any. Tots aquells beneficiaris majors de 
30 anys aniran rebent una carta on se’ls comunicarà la seva situació. 
Amb això es dona per acabada l’explicació de la gestió del 2007. 
 
3.- Presentació i votació dels comptes anuals de l’exercici 2007. 
 
El tresorer comenta que el balanç del 2007 va ser amb unes despeses de 
311281.15 €, un 9.5% per sobre del 2006 i uns ingressos de321789.40 €, un 
10.9% per sobre del 2006. Dins les despeses, les partides més importants son 
les de personal, i les despeses corrents que reuneixen, entre d’altres, el 
manteniment i reparació de les instal·lacions, subministraments i publicitat on 
aquest any s’ha fet una despesa important degut als actes realitzats del 25è 
aniversari. 
Dins els ingressos trobem les quotes de socis, ingressos per serveis que han 
pujat un 25% respecte el 2006, ingressos d’arrendament del bar i subvencions. 
Si algú està interessat en qualsevol dels comptes es pot dirigir a la gerent de 
l’entitat, Susana Vivancos, qui els atendrà amb el màxim rigor. 
 
Passem a la votació per a l’aprovació dels pressupostos de 2007. 
 
Favor 52 contra 0 abstencions 0 
 
4.- Presentació i votació dels pressupostos per a l’any 2008. 
 
En aquest punt es preveuen unes despeses de 292230.00€ i uns ingressos de 
323800.00€. Això ens donaria un marge de beneficis aproximadament de 
40000€ que ens ajudaria a assolir els objectius previstos no només per al 2008 
sinó pel que queda de legislatura a l’actual Junta Directiva. 
Presentem les noves quotes per a l’any 2008 on la quota trimestral 
s’incrementa un euro mensual però que tindrà caràcter retroactiu de manera 
que amb el proper trimestre es cobraran aquests tres euros de diferència. Les 
noves tarifes queden de la següent manera: 
 

• Quota trimestral: 69 € (66 €) 
• Obtenció de nou títol societari: 450 € (450 €) 
• Quota per venda de títol: 150 € (150 €) 
• Invitació no-socis (5): 20 € (18 €) 
• Abonament piscina 15 dies: 45 € (39 €) 
• Lloguer pista futbol-sala (no socis): 35 € (31 €) 
• Fitxa llum tennis (30 minuts): 1 € (1 €) 
• Llum futbol-sala: 10 € (7 €) 
• Lloguer anual de taquilla: 25 € (22 €) 

 
(Tarifa 2007) 



 
Es fa un incís sobre el carnet especial de 15 dies i s’aclareix que cap persona 
no-sòcia pot comprar aquest carnet. 
 
Passem a la votació dels pressupostos i quotes de l’any 2008. 
 
Favor 47 contra 5 abstencions 1 
 
 
5.- Objectius i activitats 2008. 
 
Els objectius que presentem no son només per al 2008 sinó que es volen 
assolir durant el que queda de legislatura a l’actual Junta Directiva. 
Es resumeix en el següent: 
 
Esportius-Instal·lacions:  

1. Dues pistes de pàdel. Pressupost estimat: 65.000,00 € 
2. Remodelació pistes de tennis. Pressupost estimat: 30.000,00 

€/pista 
3. Remodelació àrea de platja piscina infantil. Pressupost estimat: 

12.000,00 € 
Econòmics: 

1. Amortització anticipada préstec hipotecari 
2. Aprofitament lloguer espais (pàdel, futbol-sala) 

Socials: 
1. Aprofitament espais (local social) 

 
Una sòcia demana com i qui farà la remodelació de la piscina petita i el 
president li contesta que al pressupost que ens han passat hi va un gres 
antilliscant i que les obres les farà la mateixa empresa de sempre, en Joan 
Pujol. 
Sobre les pistes de pàdel es parla sobre que son molts diners, també es 
demana qui les farà i es contesta que serà una empresa especialitzada en 
pistes de tennis i pàdel.  
El primer que es vol fer son les pistes de pàdel, entre d’altres coses perquè els 
ingressos que s’obtinguin del seu lloguer (2.5€ els socis i 5€ els no socis) 
ajudaran a poder assolir els altres objectius que ens hem marcat. El fet de fer 
pagar als socis obra un debat on per una banda es diu que mai s’ha fet pagar 
als socis per fer us de les instal·lacions i per altra banda es diu que per ara es 
l’única manera de poder finançar-les, però que si el rendiment que es treu 
d’elles es superior a l’esperat això es pot revisar.  
 
Procedim a votar aquesta proposta i el resultat és el següent: 
 
Favor 36 Contra 16 Abstencions 6 
 
 
 
 
 
 
 



6.- Situació de l’arrendament del Bar-Restaurant. 
 
El sots-president comença l’explicació d’aquest punt fent una mica de 
cronograma sobre què ha passat, com ha anat el procés judicial, la situació del 
deute econòmic de l’arrendament del bar i un final amb unes consideracions 
que fa la junta per als socis. S’enfronta aquest punt amb objectivitat sobre el 
que està passant i sense ànim de conflicte per, entre tots, decidir quin camí 
s’ha d’agafar. 
Després de l’explicació cronològica de com ha anat i com està ara mateix el 
procés judicial les consideracions de la Junta son que hem arribat a la 
conclusió que la Justícia ordinària és garantista i per tant lenta. La possibilitat, 
amb diners i recursos, d’anar apel·lant és gairebé infinita. Amb aquests diners 
il·limitats per mantenir advocats i no per pagar el deute el procés està ple 
d’entrebancs i cada apel·lació i tràmit allarga la resolució. Potser altres sense 
diners il·limitats no poden mantenir advocats i anar “ad infinitum”  allargant el 
procés. La manca regular d’ingressos i el pobre servei estan deteriorant i 
frenant el desenvolupament normal de l’activitat del club. Paradoxalment, 
malgrat els recursos il·limitats per litigar, el més probable és que el Foment es 
quedarà sense cobrar.  
Malgrat tot, des del punt de vista econòmic, la manca d’aquests ingressos no 
ha impedit tirar endavant. Hem presentat una mica la situació del pla estratègic 
i, afortunadament, amb els recursos propis i sense aquests ingressos hem tirat 
endavant. Això sí, de cara a abordar nous projectes és indispensable tenir 
aquests ingressos. 
I ara obrim el debat. Com continuem? Continuem el procés judicial “ad 
infinitum” o aturem el procés? Com l’aturem? Perdonem el deute? Prenem 
altres mesures?... 
S’obre el debat amb alguns moments tensos i desagradables, amb alguns 
retrets i pujades de to. Sembla que la majoria de socis estan d’acord a 
condonar el deute i es demana autorització a l’assemblea per poder 
transaccionar amb els seus advocats i finalitzar el tema d’una vegada. Després 
d’un altre debat passem a les votacions per decidir si es dóna permís a la Junta 
per transaccionar amb els advocats del llogater del bar.  
 
Favor 43  Contra 7 
 
Es passa a parlar sobre el tipus de contracte del nou llogater, quina seguretat 
tenim que no torni a passar el mateix, si s’hauria d’haver fet un concurs públic 
per a triar un nou llogater. Temes que la Junta va tractar d’aclarir el millor 
possible. 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
Arribat aquest moment, donat que s’havia deixat parlar al soci en tot moment i 
que molts començaven a marxar es va donar per acabada l’assemblea a les 
20h. 
 
 


