
ACTA

Assemblea General de Socis del Foment d'Esports de Tona
SESSIÓ: Ordinaria

DATA: 26 de Marc de 2011

LLOC: Foment d'Esports, Tona

HORARI: en segona convocatoria: 17:00 h

,~ORMACIÓ DE LA MESA

Presideix : Sr. Juanjo Martínez

Secretari: Sr. Miquel Torrents

Per part de la Junta:

Sr. Claudi Paqés, tresorer

Sr. Ramón Calvet, vocal,

Sr. Victor Cubiñá, vocal

Per part deis socis, com a interventors:

Sr. Enric Puigferrat Oliva

Sr. Ismael Escobar Perez

No havent-se donat el quórum necessari per iniciar la sessió en primera

convocatoria i després de I'acreditació deis socis assistents, s'inicia l'Assemblea General

Ordinaria en segona convocatoria amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior.

2.- Balanc de gestió de I'exercici 2010.

3.- Presentació i votació deis comptes anuals de I'exercici 2010.

4.- Presentació i votació del pressupost de I'exercici 2011.

5.- Presentació i votació de les naves quotes de I'exercici 2011.

6.- Calendari d'activitats 2011.

7.- Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació si s'escau, de I'Acta de Assemblea ordinaria anterior:

Es procedeix a la lectura i aprovació de l'Acta de la Assemblea Ordinaria

anterior per el procediment de ma alcada. El President demana la conformitat deis

assistents, que la concedeixen per unanimitat.



."

2. Balanc de gestió de I'exercici 20-10:

Es presenta el balanc de gestió de I'any 2010 pel que fa referencia a les

diferents arees.

En l'área esportiva tenim com a tema més important la nova direcció esportiva,

de l'Adam i el Pepe, que són dos professionals consolidats i amb experiencia, que a

més portaran el tema deis casal s d'estiu, els cursos de natació i les activitats dirigides.

S'ha notat en I'escola de tennis (amb cada vegada més alumnes) les classes

particulars de tennis i pádel , stage de tennis, casals d'hivern i d'estiu, classes dirigides

de pilates, hip-hop, batuka, ... Només una dada: el Juny es va tancar I'escola de tennis

amb 18 nens i actualment, amb la nova direcció esportiva, ja en són 50.

També hem de fer notar la instaLlació d'una nova pista de pádel que ens

ajudará a cobrir la demanda per part deis socis, i a tenir més ingressos.

Pel que fa referencia a la competició es segueix participant en els tornejos

comarcals i circuits juvenils de tennis i organitzats per el propi Foment, les lIigues

d'hivern de tennis i padel, Open Fundició Dúctil Benito, Nit de I'esport, torneig de

Futbol sala, ... Els resultats en l'area esportiva han sigut torea bons, de forma que el

Foment d'Esports esta ben representat en els tornejos on va i té bons resultats, ja sigui

en Petanca, Pádeí o Tennis.

En l'area social, destaquem I'enquesta que s'ha fet als socis els resultats de la

qual es presenten en aquesta Assemblea: el grau de satisfacció del soci és óptim, Amb

tot hem de seguir insistint en el manteniment de les instal.lacions i en promoure noves

activitats esportives.

També es demanen noves pistes de tennis i una piscina coberta. La Junta es

compromet a treballar en la mesura que I'economia del Club ho permeti en seguir

millorant el manteniment i, a ser possible, emprendre aquestes noves pistes de Tennis i

piscina coberta.

En relació a les noves tecnologies, seguim potenciant la web i el correu

electrónic per tenir els socis puntualment informats. Es recalca la necessitat de que els

socis donin el seu correu electrónic i mantinguin les seves dades de contacte

actualitzades.



En l'area económica, la Junta sequíra buscant formules per incrementar el

número de socis, en concordanca amb el creixement de Tona, donat que la massa

social va baixant any rere any.

S'ha dut a terme una política activa en la contenció de la despesa corrent, com

no pot ser d'una altre manera, i un seguiment i aprofitament de les poques subvencions

que queden disponibles. Haurem de continuar IIuitant per millorar els ingressos per

patrocini i publicitat.

3. Presentació i votació deis comptes anuals de I'exercici 2010:

A continuació es presenten els balances i compte de resultats del 2010 amb

uns ingressos totals de 333.099,78 euros davant d'unes despeses de 317.098.09

euros. Aixó ens dóna un saldo positiu, que després de les amortitzacions queda en

16.001,70 euros, que es considera prou bo donat el context en el que vivim. Aquest

balanc es sotmet a I'aprovació deis assistents que ho fan per unanimitat.

4. Presentació i votació del pressupost de I'exercici 2011.

Es presenta el pressupost per I'any 2011 seguint en la línia de contenció de la

despesa. De forma que la previsió pressupostaria és que les despeses es quedin en

288.278,50 euros i els ingressos en 334.105,97 euros. Aquest pressupost per I'any

2011 es sotmet a votació deis assistents que ho tan per unanimitat

5. Presentació i votació de les noves guotes de I'exercici 2011.

Tal i com ja s'ha fet esment en la presentació del pressupost, es portara una

política de contenció de la despesa, que acompanyarem amb una congelació de les

quotes, que és el que ens sembla oportú en un context com el que estem vivint. Les

quotes que es presenten a aprovació per part de l'Assemblea queden com es detalla a

continuació, i s'aproven per votació deis socis assistents per unanimitat.

Quota Trimestral: 71 Euros

Obtenció de nou títol societari: 450 Euros

Quota per venda de títol: 150 Euros

Invitació No-socia: 20 Euros

Abonament piscina 15 dies: 45 Euros

Lloguer pista de futbol sala (no socis): 345 Euros

Fitxa lIum tennis (30 minuts): 1 Euro

Llum Futbol Sala:1 O Euros

Lloguer anual taquilla: 25 Euros



6. Calendari d'activitats 2011 .

A continuació es presenta el calendari d'activitats per a aquest any 2011, on el

que es pretén fonamentalment és que cada mes hi hagi activitats al Club:

Gener: Stage de tennis i Casal de Nadal

Febrer: Casal infantil (setmana blanca)

Marc: Campionat social tennis i pádel

Abril: 12 hores de pádel i tennis

Maig: XXVllle torneig obert d'estiu de futbol sala per adults

Maig: Open de pádel i de tennis

Juny i Juliol: Casal d'estiu i Stage de tennis

Juliol: Curset de natació

Juliol: Circuit Juvenil d'Estiu de tennis

Juliol: 11 Nit de I'esport al Foment (tennis, padel, tennis taula, petanca)
Agost:.. ..

En definitiva I'objectiu de la Junta i de la Direcció esportiva és que hi hagi

activitats tot l'any i que es fomenti el bon ambient per tal de que tots ens hi trobem bé

7. Precs i preguntes.

En I'últim punt de I'ordre del dia, el President dóna la paraula als assistents en

el torn de precs i preguntes. Com que ja n'han fet ús durant l'Assemblea en les

diferents intervencions, no hi ha més comentaris. El President agraeix l'assistencia als

presents i dóna l'Assemblea per finalitzada.

at, es signa la present Acta:

~~
Tresorer

Sr. Claudi Paqés

Sr. Ramon Calvet



S¡US1JO.i Isnb!V\I

'alOuoo

zaJad JBq08S3 laBWsl °JS

JO¡UaI\Ja¡U! !80S

BI\!IO lBJJa~6!nd 8!JU3 °lS

JO¡Ual\Ja¡U! !80S


