
ACTA

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

DATA: 1 de Abril de 2017

LLOC: Foment d'Esports, Tona

HORARI: en segona convocatoria: 16:30 h

FORMACI6 DE LA MESA

Presideix : Sr. Juanjo Martínez

Secretari: Sr. Guillem Palomares

Per part de la Junta:

Sra. Maria José Martínez (tresorer)

Sr. Ramon Varela (vocal)

Sr. Victor Cubiñá (vocal)

Sr. Jordi Serra (vocal)

Per part deis socis, com a interventors:

Sr. Jordi Alonso

Sr. Claudi Pages

soci 410

soci699

Socis titulars assistents: 18

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

convocatoria i després de I'acreditació deis socis assistents, s'inicia I'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 2016

3.- Presentació i votació deis comptes anuals de I'exercici 2016.

4.- Presentació i votació del pressupost de I'exercici 2017.

5.- Presentació i votació de les noves quotes de I'exercici 2017.

6.- Calendari d'activitats 2017

7.- Precs i preguntes.



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

Es procedeix a 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 2016:

Área esportiva - Instal'lacions

Inauguració del gimnas.

Noves escales per pujar a les pistes de pádel.

Noves xarxes de protecció al camp de futbol sala.

Canvi de gespa de la pista 3 de pádel.

Área esportiva

Escala, classes particulars i casals: escola de tennis

47 alumnes, escola de padel Z? alumnes.

Stage de Tennis. Classes particulars de tennis i pádel per adults, casal d'estiu amb

226 nens i casal de Setmana Santa, cursos de natació.

Activitats dirigides (pilates, hip-hop, tonificació, steps, zumba, dansa, fit combat, batuka,

core intens, batuzumba, ioga, fitness total, tono express, cardio GAG) amb 382

alumnes. Sala de fitness amb monitor.

Competició: participació deis alumnes de I'escola al comarcal de la FCT masculí

femení i al circuit juvenil d'estiu de tennis.

RESUM D'ACTIVITATS ESPORTIVES

Participació al Comarcal de Tennis grup Bronze.

l.liqa de tardor de Tennis

Exhibicions d'activitats dirigides

Varis tornejos socials de Tennis

l.liqa d'hivern de Pádel

Participació al Comarcal de Pádel amb 1 equip masculí i 3 femenins

Varis tornejos socials de Padel

Nit de I'Esport

Open BBVA Tennis i Padel
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AL TRES ACTIVIT A TS

Dia 2 gener: Patge reial a la sala social 63 nens.

Dia 31 gener: Torneig padel mixte express i sopar. 48 persones

Dia 13 febrer: IV Carnaval infantil Foment de Tona.

Dia 30 rnarc al 2 abril: Casal esportiu. 25 nens.

Dia 30 marc al 2 abril: Stage de Tennis. 6 nens.

Dia 11 abril: Jornada solidaria Trailwalker: Ponis, inflables, zumba, etc.

Dia 22 juny al 10 setembre: Casal estiu amb 207 nens.

Dia 1 al 31 juliol: Stage de Tennis i Padel. 20 alumnes de pádel i 26 alumnes de tennis.

Dia 11 juliol: Nit a la fresca amb 108 persones.

Dia 18 juliol: Nit de I'esport. 145 inscrits.

Dia 1 al 31 juliol: Taller de teatre musical. 54 alumnes.

Dia 30 juliol: Presentació del nou coordinador de pádel, Roger Segalés.

Dia 19 setembre: 5 hores de Tennis. 31 inscrits.

Dia 24 setembre: Defensa personal dirigit per David Roca.

Dia 19 novembre: Sortida a Port Aventura. 32 nens i 4 monitors.

Dia 15 novembre: matinal de tardor Tennis i Pádel. 19 parelles de pádel i 22 individuals

de tennis.

Dia 26 novembre: Berenar social i entrega de premis de la Lliga d'Hivern de Pádel.

Dia 5 al 8 de desembre: Open BBVA de Tennis. 600€ de premiso

Dia 6 de setembre: Americana de Pádel Masculf i Femenf.

Dia 8 de setembre: Americana de Pádel Masculi i Femení.

Dia 15 de setembre: Americana de Pádel Masculí i Femení.

Dia 18 de setembre: Bateig d'escalada.

Dia 22 de setembre: Americana de Padel Masculí i Femení.

Dia 7 d'octubre: Americana de Pádel Masculí i Femení.

Dia 6 de desembre: Americana de Padel Masculí i Femenf.

Dia 11 de desembre: Americana de Padel Masculí i Femení.

Dia 18 de desembre: Americana de Padel Mixte.

Area Social

Participació a La Marató de TV3.

Aprofitament rnaxim de les instal·lacions de carácter no esportiu de I'entitat

(local social, Gimnás ...) S'han dut a terme activitats i classes dirigides de:

- IV Carnaval Infantil

- Casal de Setmana Santa i estiu

- Nit a la fresca - Revetlla de Sant Joan

Comunicació entre els socis i I'entitat:

- Pagina web del club

- Pagina web reserva pistes

- E-mail i SMS al soci
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3. Presentació i votació deis comDtes anuals de I'exercici 2016:

Evolució de la massa socila del club

Es justifiquen al socis les despeses fiancares.

Es mostra resum del compte de resultats 2016

Es comenten el tema de impagats, son un problema que s'esta intentant solucionar.

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

unanimitat.

4. Presentació i votació del DressuDost Del 2017.

Es presenta el pressupost per I'any 2017 amb un lIeuger increment tan de

des peses com d'ingressos per el tema d'actualització de preus i quotes.

Aquest pressupost per I'any 2017 es sotmet a votació deis assistents i queda

aprovat amb el següent resultat:

Vots a favor: 16

Vots en contra: 2

Abstencions: O

5. Presentació i votació de les noves guotes de I'exercici 2017.

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

modificaran lIeugerament. Amb els increment en el preus deis subministraments i els

impagats cal aplicar aquesta puja per seguir donant un bon servei al soci. Amb tot

seguirem essent un Club eminentment familiar i amb diferencia, amb les quotes més

baixes de la Comarca.



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

es detalla a continuació

QUOTA MENSUAL SOCI TITULAR 31,OOE

QUOTA MENSUAL SOCI TITULAR +65 27,OOE

QUOTA MENSUAL FILL +10 3,OO€

QUOTA MENSUAL PARES DEL SOCI 2,OO€

OBTENCIÓ NOU TíTOL 450,OO€

QUOTA PER VENDA OE TíTOL 150,00€

LLOGUER PISTA FUTBOL NO SOCI 35,OOE

LLUM PISTA FUTBOL 15,OO€

LLOGUER ANUAL TAQUILLA 30,OO€

LLOGUER PISTA pAOEL SOCI 2,50€

LLOGUER PISTA pAOEL
NO SOCI

5,OO€

LLUM PISTA pAOEL 1,OOE

LLOGUER PISTA PÁDEL NO SOCI AMB INVITACIÓ 2,50€
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*INVITACIONS SOCIS - PACK 5

COMPRA PACK 5 INVITACIONS EXTRES

5,OO€

60,OO€

* Aquest pack d'invitacions són les que pertanyen a cada titular com a soci,

les quals tindran el preu de 5E el pack de 5

El resultat de la votació a má alcada és:

Vots a favor: 16

Vots en contra: 2

Abstencions: O
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6. Calendari d'activitats 2017.

Calendari d'activitats TENNIS 2017

5 de febrer: Trobada interclubs de Mini-tennis.

1 d'abril: Torneig de Dobles.

7 d'abril: Sopar i Bowling per als nens de l'Escola de Tennis.

29 d'abril: Tercera Trabada de Mini-tennis.

8 i 9 maig: Classes a l'Escola Vedruna als cursos 4rt i 5é de Primaria.

Maig: Classes per l'Escola Vedruna el curs de 4t i 5é de Primaria.

24 d'abril al 20 de juny: Torneig Social del Ranking.

26 de juny al 28 de juliol: Casal i Stage Estiu de l'Escola de Tennis.

Juliol: Stage i colónies a Platja d'Aro.

Calendari d'activitats PÁOEL 2017

Marc: Americanes Mascull i Femení (2 jornades)

Abril: Lliga de Primavera.

Maig: Torneig Mascull i Femení.

Juny: Torneig Mixtes.

Setembre: Torneig.

Novembre:Lliga d'Hivern.

Ourant I'any es duran a terme diverses Americanes de Pádel, les qual seran un

total d' aproximadament unes 10.

ÁREA SOCIAL 2017

Febrer: Carnaval Infantil.

Abril: Casal d'Estiu de Setmana Santa.

Juny - Setembre: Casal d'Estiu.

Juliol: Nit de l'Esport.

Novembre: Col-Iaboració amb I'Associació Contra el Cáncer.

Oesembre: Participació amb La Marató de TV3.



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.

L'ESCOLA DE TENNIS

El socis mostren la preocupació per I'escola de tennis, es un cost important pel

club que no es recupera. La junta informa de que sempre ha set una secció deñcitarta,

que es una manera de potenciar el jovent al foment i que s'estudiaran maneres de com

millorar.

BAR

El bar es el nexe d'unió del club i preocupa, son molts els socis que es queixen

del serveis rebut.

No es senten atesos i els que els serveixes i no te la qualitat que caldria.

Es demana al soci facin formals les seves queixes per poder informar als

lIogaters deis bars i vegin la preocupació del soci per aquest tems

VARIS

La gent te cura amb I'higiene alhora de fer servir el gym (no fan servir tovallola)

Als vestuaris hi han hores que fa fred

Es van embussar el vestidors de les dones i des de aleshores hi han males

olors



CANIVS A LA JUNTA

14 de Marc de 2017

Per motius personals els Sr. Victor Cubiña presenta la seva dimisió a la junta.

El president proposa cobrir la vancant de vicepresident per Ramon Varela i la junta accepta la

proposta

28 de Marr;: de 2017
Es reuneix la junta directiva i s'acorda cobrir la vacant de vocal per el Sr Jordi Serra. La junta

accepta la proposta i queda coberta així la junta directiva

L'actual president Juanjo Martinez presenta la seva dimissió, es despedeix des socis a

I'assemblea i deixa el seu cárrec a Ramon Varela.

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

Sense més comentaris a destacar, el President agraeix I'assisténcia als

presents i dóna l'Assemblea per finalitzada.

De conformitat, es signa la present Acta:

Presid Tresorer

sr~se Martinez

Vocal

Sr. Ramon Varela
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Soci interventor

---'-

Secretari


