ACTA
DE
L'ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA
I
EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DEL FOMENT D'ESPORTS DE
TONA, DEL 10 DE MARÇ DE 2007
ASSISTENTS: JUANJO MARTÍNEZ, president; EDUARD
CARRETERO, sots-president; JORDI JORDÀ, tresorer; JOAN
COLOMO vocal i 24 socis més
A la vila de Tona , a les cinc de la tarda del dia deu de març de dos
mil set, 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.- Presentació i votació dels comptes anuals de l’exercici 2006
2.- Presentació i votació del pressupost de l’exercici 2007. Presentació i
votació de les noves quotes 2007.
3.- Presentació i votació de la proposta del Reglament de Règim Intern.
4.- Presentació del Calendari d’activitats 2007.
5.- Precs i preguntes
1.- El president dóna la benvinguda a tothom i dóna pas a la lectura de
l’acta de l’assemblea anterior. Com que tots els assistents ja en tenen
coneixement del seu contingut s’aprova sense més.
El president dóna pas al tresorer per a explicar els comptes anuals de
l’exercici 2006 que queden resumits en el següent quadre:
Pressupost 2006
Despeses corrents
Despeses de personal
Interessos de préstec
Amortització Immobilitzat
Dotació Insolvències
TOTAL DESPESES

210.000,00 €

Ingressos per quotes
Ingressos per serveis
Ingressos arrendament bar
TOTAL INGRESSOS

230.000,00 €

Final 2006
115.839,45 €
81.304,87 €
9.009,89 €
9.420,36 €
15.652,80 €
231.227,37 €
197.136,00 €
23.130,06 €
16.773,60 €
237.039,66 €

Demanen que es detalli la dotació per insolvències i s’explica que agrupa el
deute del bar i els socis deutors.
Sense cap més qüestió s’aprova el pressupost de l’any 2006.
2.- Passem a la presentació i votació dels pressupostos per a l’any 2007 que
quedarien resumits en el següent quadre:

Despeses corrents
Despeses de personal
Interessos préstec
Amortització Immobilitzat
TOTAL DESPESES
Ingressos per quotes
Ingressos per serveis
Ingressos arrendament bar
TOTAL INGRESSOS

Pressupost 2007
140.000,00 €
80.000,00 €
11.160,00 €
10.500,00 €
241.660,00 €
204.072,00 €
24.000,00 €
18.000,00 €
246.072,00 €

∆% vs. 2006
20,8 %
-3,2 %
23,9 %
11,5 %
4,5 %
3,5 %
3,8 %
7,3 %
3,8 %

El senyor Miret demana si es podria renegociar el préstec perquè sigui
d’interès fix enlloc de variable. En Jordi Jordà li contesta que ho mirarem.
El senyor Feliu pregunta si aquests ingressos per quotes corresponen amb
els socis que tenim actualment o hem tingut en compte nous socis. Diem
que s’ha tingut en compte la quantitat actual de socis. El senyor Feliu
apunta que hauríem de ser més ambiciosos. Li contesten que encara que la
nostra intenció és que augmenti el número de socis i per tant hi hagin més
ingressos no es pot ser excessivament optimista, de manera que ens
estimem més treballar amb els números que podem fer actualment. També
demanen que si aquest pressupost s’ha fet amb les quotes noves, la resposta
és sí.
Passem a la presentació de les noves quotes per aquest any on la quota
trimestral per manteniment s’incrementa en un euro mensual però que
tindrà caràcter retroactiu, de manera que amb el proper trimestre es
cobraran aquests tres euros de diferència. Les noves quotes queden de la
següent manera:
• Quota trimestral: 66 € (63 €)
• Obtenció de nou títol societari: 450 € (450 €)
• Quota per venda de títol: 150 € (150 €)
• Invitació piscina (5): 18 € (17 €)
• Abonament piscina 15 dies: 39 € (37 €)
• Lloguer pista futbol sala no socis: 31 € (30 €)

• Fitxa llum tennis (30 minuts): 1 € (1 €)
• Llum futbol sala: 7 € (6 €)
• Lloguer anual de taquilla: 22 € (21 €)
On entre parèntesi trobem els preus del 2006.
S’obre un debat en el que destaquen opinions com pujar les quotes a 90 €
trimestrals, cosa que no es farà perquè per fer-ho s’haurien de donar més
serveis i això es farà escalonadament. A mida que augmenti el número de
socis i per tant d’ingressos podran augmentar els serveis i amb això es
podran demanar altres preus. També es comenta que es podrien pujar els
preus en conceptes que no afectin els socis, com en el lloguer d’espais.
També que s’hauria de treure més rendabilitat de la piscina. Demanen si
tenim morosos i sí que en tenim, 18.
Després d’aclarir aquests punts es fa la votació pels pressupostos i les noves
quotes si s’aproven per 18 vots a favor, 6 abstencions i cap en contra.
3.- En el tercer punt de l’ordre del dia trobem el Reglament de Règim
Intern que ja es va presentar en l’anterior assemblea.
Com a resposta a la petició d’alguns socis s’ha fet un estudi de la massa
social del club i trobem la següent distribució de socis i beneficiaris.
SOCIS TITULARS
SOCIS BENEFICIARIS
Parelles
Pares
Fills >30 anys
Fills 22 – 30 anys
Fills 18 – 21 anys
Fills <18 anys
Altres (tiets, germans, etc.)
TITULARS + BENEFICIARIS

772
693
299
298
363
112
551
47
2363
3135

Això porta a una modificació en alguns articles del Reglament de Règim
Intern que fan referència als socis beneficiaris.
A l’article 18 s’afegeix el paràgraf on diu “... aquesta condició es perdrà, en
qualsevol cas, en el moment de complir els 30 anys, exceptuant causes
suficientment justificades que poden ser valorades per la Junta Directiva.”
A l’article 20 es modifica un paràgraf que resta de la següent manera “... el
membre de la parella que en aquell moment tingui la consideració de soci

beneficiari podrà optar de manera automàtica per la condició de soci titular
a tots els efectes, sempre i quan satisfaci la quota o quotes socials
establertes, i faci front al pagament inicial destinat a nous membres
societaris de la manera que es determini.”
A l’article 21 es canvia el paràgraf “... exclòs el pagament inicial destinat a
nous membres societaris.” Per aquest altre “..., i faci front al pagament
inicial destinat a nous membres societaris de la manera que es determini.”
Aquests articles es canvien a petició dels socis assistents perquè si no hi ha
pagament del títol de socis es desvaloritza el club. Es considera que s’han de
donar facilitats pel pagament d’aquest títol que restarà al criteri de la Junta
Directiva.
El senyor Feliu apunta que s’hauria d’explicitar més la normativa de
conducta a les instal·lacions.
Un cop discutits els punts anteriors i arribats a un acord es procedeix a la
votació per aprovar el Reglament de Règim Intern: 18 a favor, 6
abstencions i cap en contra.
4.- Es presenta el calendari d’activitats per aquest any i destaquen dues
dates: el 20 de maig que és la Jornada de Portes Obertes i el 16 de juny que
és la Festa del 25è Aniversari. Aquest calendari ha estat enviat a tots els
socis per correu. Ens demanen si s’ha apuntat gaire gent a les activitats que
s’han realitzat fins ara i la resposta és que hi ha hagut una mica de tot, al
cinema hi ha hagut una mitjana de 25 nens amb els seus corresponents
pares i al carnaval hi van haver més de 100 persones. Esperem que la gent
s’apunti a moltes activitats ja que no només s’han preparat activitats per
nens, sinó per tothom.
5.- Arribem al punt de precs i preguntes.
El senyor Miret demana si ha donat resultat el mailing. La resposta al
mailing ha estat positiva, molta gent ha vingut a demanar informació i fins
ara també s’ha donat alguna alta més al club. Demana també com va el
tema del Bar. Informem que s’ha cursat una demanda pel Tribunal
Arbitrari i estem a l’espera de la resolució. En Manel González apunta que
ell ja ha donat uns diners a compta del deute i que té tots els diners però
que ha de tenir una seguretat de que hi ha una continuïtat al bar.
El senyor Trias demana si el Reglament de Règim Intern només és aplicable
als socis i diem que no, que és aplicable a tots els usuaris de les

instal·lacions.
El senyor Feliu diu que al Local Social es podria fer una sala de fitness o
posar unes bicicletes. El problema és de pressupost. Si totes les campanyes
que fem funcionen ens podrem plantejar ampliar els serveis que donem als
socis, tant en l’ús del Local Social com en fer unes pistes de paddle o un
fronton.
Sense res més a dir i amb el recolzament dels socis assistents a l’Assemblea,
es dona per finalitzada a les 18:50 h.

