
ACTA

Assemblea General de Socis del Foment d'Esports de Tona
SESSIÓ; Ordinaria i Extraordinaria

DATA: 12 de Marc de 2016

LLOC: Foment d'Esports, Tona

HORARI: en segona convocatoria: 17:00 h

FORMACIÓ DE LA MESA

Presideix : Sr. Juanjo Martínez

Secretari: Sr. Miquel Torrents

Per part de la Junta:

Sr. Claudi Paqes, tresorer

Sr. Ramón Calvet, vocal,

Sr. Victor Cubiñá, vocal

Per part deis socis, com a interventors:

Sr. Ramón Varela Manubens, soci 808

Sr. Jordi Monbiedro Sussany, soci 416

Socis titulars assistents: 10

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 I'Acta de I'Assemblea anterior.

2.- Balanc de gestió de I'exercici 2015.

3.- Presentació i votació deis comptes anuals de I'exercici 2015.

4.- Presentació i votació del pressupost de I'exercici 2016.

5.- Presentació i votació de les noves quotes de I'exercici 2016.

6.- Calendari d'activitats 2016

7.- Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'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.
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2. 8alanc de gestió de I'exercici 2015:

Es presenta el balanc de gestió de I'any 2015 pel que fa referencia a les

diferents árees,

En l'área esportiva es destaca I'inici de les obres del nou qirnnas dins el

compromís de la Junta en la millora continua de les instal-lacions. Amb aquesta

ampliació, es podran fer activitats dirigides alhora en dues sales separades, i l'área

destinada al qlrnnas quedara molt mes amplia, d'uns 140 m2 aproximadament.

Aixo suposa incorporar un actiu important al Club i un valor afegit que des del

primer moment ens ha ajudat a captar nous socis, a mantenir activitat sobretot a

I'hivern i ha donar un servei al socio

També cal destacar les escoles, classes particulars, casals, diferents stage i

competicions, de forma que hem continuat essent un Club actiu a nivell comarcal en

tennis i padet.

La consolidació del qimnas i sobretot de les activitats dirigides amb un alt

nombre d'inscrits, ha continuat amb una línia ascendent de la que ens hem de sentir

molt satisfets.

~

En l'araa social s'ha fet moltes activitats durant I'any i es fa difícil destacar-ne

;;ies sobre les altres; totes SÓ" irnportants ; fan que ens h; trobern bé. Es fa especial

menció del clínic de tennis amb Albert Costa i Jordi Arrese, la sortida de I'escola de

tennis i padel a Port Aventura, el sopar social, nit a la fresca, nit de I'esport, jornada

solidaria Trailwalker, .... i les campanyes solidaries que s'han dut a terme des de el

Club: Festival d'activitats dirigides en Benefici d'Osona contra el Cáncer, recollida

d'aliments i joguines en benefici de Cárites i la creu Roja,..

Actualment tenim una massa social de 845 socis titulars i 2.467 beneficiaris,

7- )0{ -aixó és un total de 3.312 usuaris. En relació a la població de Tona ens mantenim en la

línia de recuperació deis darrers anys i cada vegada hi ha més famílies que en són

socis en relació al total de la població.

En quant a la plantilla, seguim contant amb la mateixa que fins ara. Val a dir

que la Michaela Srsnova ens deixara abans de I'estiu per emprendre un viatge a l'Asia i

si no hi ha res de nou sera substiturda per la Alícia. AgraIm a la Michaela els serveis i la

dedicació al Club, i li desitgem molta sort.



3. Presentació i votació deis comptes anuals de I'exercici 2015:

Es presenten els comptes anuals de I'exercici 2015:

En el capítol de despeses generals s'ha de fer notar que correspon a tots

suministres i el manteniment de les instal.lacions. Aquest 2015 hem tingut que ter la

terrassa nova ( que ha significat una despesa important) i les dutxes deis vestidors. Cal

dir que el coronament de la piscina ha sigut una inversió i per tant s'ha immobilitzat.

També figuren en aquest capítol les compres de consergeria, els serveis

generals de gestoria, assegurances, publicitat i les despeses de les activitats socials.

Les escoles son deñcitaries, pero és cert que és el primer any de la nova gestió i per

tant entenem que en propers anys la situació es podrá revertir.

En quan a les despeses de personal hi ha variació en relació a la previsió

pressupostaria donat que el sou del Pepe ja no hi és, i les despeses de monitors van

totes a la compte de les despeses de les Escoles i activitats esportives.

Referent als ingressos, aquest provenen rnajoritariament de quotes i ús

d'instal.lacions. Els ingressos per pádel segueixen baixant, segurament per la

competencia, pero haurem de treballar per canviar la tendencia. Hem de buscar noves

fórmules per incentivar a la gent a que jugui al pádel i tornar a tenir ingressos

importants, encara que sabem que cada vegada hi ha més competencia.

Les activitats dirigides segueixen essent importants a nivell de ingressos pero

haurem d'estar vigilants i si hi ha activitats que no són rentables per el seu baix nivell

d'assistencia les haurem de suprimir.

Les desviacions pressupostaries més importants venen del can vi al deixar

d'assignar el sou del Pepe a despeses de personal i passar a assignar el sou deis

monitors al capítol d'activitats socials i esportives. Amb tot, el compte de resultats es

positiu de 12.263,15 euros, amb unes despeses de 499172,16 euros i uns ingressos de

-~35,31 euros

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

unanimitat.

Vots a favor: 10

Vots en contra: O

Abstencions: O



4. Presentació i votació del DressuDost Del 2016.

Es presenta el pressupost per I'any 2016 amb un lIeuger increment tan de

despeses com d'ingressos per el tema d'actualització de preus i quotes. Es un

pressupost que continua en la línia de contenció de la despesa i un moderat increment

d'ingressos.

Aquest pressupost per I'any 2016 es sotmet a votació deis assistents i queda

aprovat amb el següent resultat:

Vots a favor: 10

Vots en contra: O

Abstencions: O

5. Presentació i votació de les noves guotes de I'exercici 2016.

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

modificaran lIeugerament. Fa molts anys que mantenim les mateixes quotes pero amb

la incorporació de més i millors instal-lacions la Junta creu oportú retocar-les. Amb tot

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

baixes de la Comarca.

S'incrementa 1 euro la quota mensual i 0,5 euros la quota de beneficiari i de

pares (antics socis) de socis titulars. L'increment és dones, mínimo El lloquer de

guixetes passará a costar 30 euros a I'any, que amb tot, comporta una despesa de

manteniment per canvis de panys, ...

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

es detalla a continuació

Quota mensual soci titular: 29 € (27 € quota per als socis titulars majors de 65 anys),
ota mensual beneficiaris tipus B, fills majors de 10 anys: 2,0.€t- \ rem:?a mensual beneficiaris tipus B, pares del soci titular: 2,0 É

btenci ó de nou t ítol societari: 450 €
ota per venda de t ítol: 150 €

Invitaci ó no-socis (pack de 5): 60 € rrilxim 4 packslany.
Lloguer pista futbol -sala (no socis): 35 €
Llum pista futbol -sala: 15 €
Fitxa lIum tennis (1 hora): 2 €
Llum padel (1 hora): 2 €
Lloguer anual de taquilla: 30 €

Lloguer pista de Pádel l Tennis: Matins socis 1,5 €, no socis 4,00 €
Tardes socis 2,5 € no socis 7,00 € Cap de set.: socl-nosoci: 2,50 € no socis 5,00 €
Activitats dirigides: socis 12 € Pack activitats soci 24 €

No soci 24 €



El resultat de la votació a ma alcada és:

Vots a favor: 10

Vots en contra: O

Abstencions: O

6. Calendari d'activitats 2016.

A continuació es presenta el calendari d'activitats per a aquest any 2016, on es

fa una relació de les activitats que es planteja portar a terme.

La junta pretén que amb la incorporació del nou qimnas, es puguin fer més

activitats dirigides (que vol dir més ingressos) i sobretot s'incrementi la vessant social

del club, que sense el gimnas a I'hivern li costava molt de tenir dinamisme. L'spinning

és una de les activitats que s'incorporara i en el que tenim bones expectatives.

En I'aspecte social es potenciaran totes les activitats i iniciatives per tal que el

Foment sigui un Club social i familiar on tots ens hi trobem bé. Aquest any, per

exemple, esta previst ter un torneig ONCOTRAIL enlloc del TRAILWALKER, i es

programaran diferents exhibicions de tennis i pádel amb jugadors de prestigi, que

veure'ls a jugar en el teu club sempre és una motivació extra.

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.

De les intervencions deis socis destaquem que es demana a la Junta que

prioritzi el manteniment de les instal·lacions.

S'exposa que caldra valorar fer més activitats al matí i obrir el qirnnás abans.

Sembla que hi ha una certa demanada de gent que vol ter spinning d'hora la matí

abans d'anar a treballar. També es propasa potenciar el tema de preu únlc al migdia de--:F-- \ \ ', . ---" ,
pista de padel + menu.

Torna a sortir el tema de si cal limitar el nombre de socis. L'any passat ja es va

incrementar el preu de les invitacions per poder controlar I'excés de gent a la piscina i

després als vestuaris en el moment de la dutxa. Creiem que el problema son les

invitacions a la gent externa la Club; el soci és el soci i ha de tenir absoluta prioritat. Es

decide ix que de moment es manté la política i s'estará vigilant amb el tema: serem molt

més estrictes en el control d'accés i les invitacions a la piscina.
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Un soci informa que el padel ha disminutt, Els nous monitors son més de tennis
que de pádel i s'ha perdut I'ambient del pádel. S'ha de valorar la idea de un

dinamitzador del pádel que ajudi a recuperar I'ambient. Actualment els jugadors d'un

cert nivel! i que s'han format al Club, ja no hi juguen. Si no veus bons jugadors al costat

difícilment t'apasslonará el joco En ti, el compromís i I'objectiu de la junta és de

recuperar I'ambient al pádel (i les ingressos!).

El President pren la paraula per agrair de forma especial als membres de la

Junta la seva dedicació i bon fer en la gestió del Club. Aquest és un any electoral i per

tant es convocaran noves eleccions en el plac i forma establerts en els Estatuts.

Sense més comentaris a destacar, el President agraeix l'assistencia als

presents i dóna l'Assemblea per finalitzada.

De conformitat, es signa la present Acta:

President

ínez

Vocal

Sod interventor

Dono fe,

Secretari

Miquel Torrents.>:
/

Tresorer
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Vocal/
/

Soci interventor

Sr. Jordi Mombiedro Susany

DN146228677B

p.p. soci 416 Lourdes Boneu\'


