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- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR   
 
El president Sr. T O dona la benvinguda a tots els assistents que enguany son 28 e inicialment aclareix que a la 
convocatòria figura com assemblea extraordinària però que es ordinària, estant tots d’acord cedeix la paraula al Sr 
Vilches que avants de llegir l’acta diu que vol proposar incloure un altre punt al ordre del dia que seria : Obrir el 
bar com a local social del Club,  per a socis i acompanyats, pren la paraula el Sr  J.Q. que diu que no es pot afegir 
cap punt i mes tractant-se d’un tema tant important, a lo que es diu que únicament es aprovar incloure el punt, 
després es tractarà si realment s’obre o no, es posa a votació afegir l’esmentat punt : 1 abstenció, 1 vot en contra i 
24 a favor,  per lo que s’aprova per majoria quedant  inclòs. Seguidament es llegida l’acta anterior per el secretari i 
es aprovada per tots els assistents.     
        
.- APROVACIO COMPTES ANY 2015 I APROVACIO PRESSUPOST ANY 2016   
 
Pren la paraula el tresorer Sr X Q, dient  que son dos punts, recordant que el pressupost es una previsió de 
ingressos i despeses que es pot complir o no. Comença per explicar els ingressos i despeses del 2015, el Sr D. A. 
demana explicació de les ultimes línies,  explica el Sr Q  que com que les despeses vàrem pujar mes de lo que 
esperàvem es van tenir que demanar al socis que paguessin les quotes per endavant i això la diferencia en negatiu. 
S’aprova la liquidació de les comptes de l’any 2015 i es passa a llegir el pressupost del 2016 , arribat al apartat de 
la devolució de la derrama, diguem el Sr Q que si a final d’any sobren diners com esta previst es tornarà al soci 
per el mateix ordre en que es van ingressar, diu el Sr C. que es podria estudiar una altra forma per que d’aquesta 
manera hi haurà socis que no cobraran mai, el Sr J.Q diu que segons els estatuts les derrames no es tornen, i que 
donat que necessitarem diners es tindria que reclamar aquesta derrama a la resta de socis que no han pagat, s’obre 
un debat i s’indica que ja es tractarà en el apartat de precs i preguntes , ja que ara es tracta d’ aprovar el pressupost 
per aquest any . S’ aprova el pressupost per tots els assistents .  
 
- APROVACIO NOUS ESTATUTS I APROVACIÓ REGLAMENT REGIM INTERN  
 
Segueix el Sr .V dient que s’han enviat a tots els socis els nous estatuts adequats a les disposicions previstes en el 
Decret58/2010 i al mateix temps el reglament de regim intern del Club que es el que ens ha de guiar amb els drets 
i deures dels socis i del Club, es posa a votació  
       Aprovació dels nous estatuts :  19 vots a favor, 0 vots en contra i 6 abstencions 
       Aprovació del reglament de regim intern : 20 vots a favor, 0 vots en contra i 5 abstencions  
                     S’aprova per majoria els nous estatuts i el reglament de regim intern  
 
-APROVACIO MODIFICACIO SISTEMA COBRAMENT QUOTES SOCIS  
 
Es comenta que en el reglament de regim interior a l’apartat de Regim econòmic ja figura aquest tema, es resumint 
seria que les baixes s’ha de cursar durant el mes de desembre ja que així es podrà confeccionar el pressupost mes 
real, també es diu que les quotes s’ha de liquidar per banc durant les dos primeres setmanes del mes de gener, per 
lo que els socis han de facilitar el numero de compte a secretaria, també s’aclareix que si es vol pagar en efectiu es 
podrà fer igualment les dos primeres setmanes i que si algun soci necessita algun canvi serà estudiat per la junta . 
Es passa a votacions amb 23 vots a favor, 1 vot en contra i 2 abstencions. Queda aprovat per majoria . 
 
5.- OBRIR EL BAR COM LOCAL SOCIAL DEL CLUB  
En aquest nou punt que s’ha afegit pren la paraula el Sr President dient que s’ha estat parlant d’aquest tema amb 
l’advocat del Club, que portem ja molt de temps amb el bar tancat i que la idea es obrir com a local social i per els 
socis del club i fent el mateix horari que el club. Per tant demana al  Sr A. P que exposi el tema, el Sr P. comença 
dient que la situació judicial amb R.V. S. es actualment la demanda de nul·litat de contracte i que va sortir 



favorable a nosaltres no per nul·litat sinó per incompliment del contracte per part de R V S, la resta de les 
actuacions han anat finalitzant i altres la part contraria ha desistit de continuar. Ara ja sabem que la resolució del 
plet per nul·litat de contracte es votarà y fallarà al mes de juliol, per lo que es creu que la notificació serà al 
setembre, llavors depèn del resultat la part contraria podria anar al Suprem, per lo que tenim un actiu que podem 
utilitzar, que no serà fàcil i que el que no es pot fer es donar servei al carrer ja que això podria crear conflictes amb 
el Sr I.F. al fer servir bens de la seva propietat.  S’ha plantejat fer una taxació judicial dels bens per saber la 
valoració ja que no son del Club i ens serviria en  cas de conflicte. Segueix insistint en que no es facil i que podem 
tenir un conflicte per lo que es una decisió que s’ha de sotmetre a la Assemblea i si es que si mirar de tirar-ho 
endavant. El Sr J.Q diu que te entès que deu diners a varis proveïdors, a lo que contesten que això no es cosa 
nostra. El Sr A.P. recalca el incompliment per part del Sr I.F., per lo que les obres inicialment queden en poder del 
Club però el material segueix sent propietat del la altra part, per això es farà una valoració. El Sr LL.D diu que 
seria bo fer un inventari per saber exactament tot el que hi ha i que després no surti alguna altra cosa, però diu el 
Sr A.P. que al no haver l’altra part això no servirà de molt.  
Es proposa votar obrir el bar : 25 vots a favor , 1 vot en contra i 2 abstenció, s’aprova per majoria obrir el bar com 
local social. 
  
    - PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr D.B. comenta sobre el tema de la derrama i concretament a lo que ha dit anteriorment el Sr J.Q. sobre la no 
devolució, indicant el Sr D.B. que malgrat que diem que es una derrama en el seu moment es va dir que eren 
avançaments reintegrables que el soci deixava al Club .. També diu que seria bo saber quins socis vàrem pagar 
primer per saber quant podran cobrar, a lo que es diu que el soci que vulgui saber-ho que ho pregunti i serà 
informat. Diu també que sobre el tema que surt als estatuts de les derrames que s’han de pagar també per banc 
s’entén que per que hi hagi una derrama s’haurà d’aprovar en una assemblea. El Sr D.A. també vol aclarir sobre 
les bestretes pagades per els socis, que quan es va aprovar en Assemblea ja es va dir que era un ajut econòmic dels 
socis al club  i quan la situació del club fos bona es tornaria i que es va fer d’aquesta manera per que era una 
operació especial i es va quedar que era retornable. El Sr  A.O. comenta sobre el tema de obrir el bar que una 
solució sobre el bens que hi ha seria amb un notari que aixeques acta de tot el que hi ha, es diu que es mirarà la 
millor opció i la mes econòmica . Segueix el Sr A.O. diu que sobre la bestreta seria convenient fer un estudi per 
part de la junta i després fer una assemblea extraordinària per comentar la forma de tornar-lo. El Sr J.M comenta 
que en altres clubs es fa el pagament de quotes trimestrals o semestrals i que es podria mirar de estudiar aquesta 
opció així com el fet de poder pagar en metàl·lic, a lo que es diu que això ja es pot fer i que s’està fent, es torna a 
llegir el punt  del reglament a on figura tot el tema de regim econòmic . Comenta el Sr A.P que sobre la devolució 
de les bestretes que es tornarà a tothom es a dir, si un soci ja es baixa igualment se l’hi tornarà i si un soci ha mort 
la família segueix tenint  el dret de cobrament, el Sr A.P diu que el tema econòmic del reglament es bàsicament 
per tenir unes eines per poder fer els pressupostos i al mateix temps un altre tema es que la gent paga a base de 
insistir molt i amb això tractem de fixar un termini per pagar les quotes, però que si hi ha un soci que vol fer-ho 
d’un altra manera que  ho demani. El Sr Pérez torna a llegir els articles 9, 10 i 11 del reglament de regim interior. 
El Sr J.M diu que no esta d’acord i per això no ha votat a favor,  ja que diu que  s’hauria de donar mes facilitats.  
Es diu que hi ha d’haver unes normes i a partir d’aquí es pot parlar  . El Sr S.S diu que ell ho va pagant en varies 
vegades i que si se l’hi deixa fer igual continuarà i si no es donarà de baixa. El Sr A. O. comenta que es tindria que 
separar la derrama de les quotes, a lo que se l’hi diu que ja esta separat ja que la derrama es tindrà que aprovar en 
assemblea i finalment si es així es quan es procedirà al cobrament. El Sr J.Q demana que es torni a llegir el article 
8 del reglament, a on diu que aquí es tracta de sol ventar un problema que vàrem tenir que es el fet de socis que no 
vàrem pagar la bestreta  i  vàrem marxar del club , després ja amb el camp nou varen tornar sense pagar res i 
encara que fos una bestreta voluntària se suposava que tots els socis la pagarien. Pregunta el Sr J.O si algun dels 
que vàrem pagar  ja no es soci si se l’hi tornarà, a lo que se l’hi contesta que si que tots ho tenen que recuperar.  
 
   
 
                                                                                                              
 


