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El Vicepresident  saluda als assistents, a les 12.30 hores del dia 19 de novembre de 2016,  agraint la seva 
presencia i excusant la assistència del President  que esta a Barcelona en una assemblea de la Federació Catalana. 
Es fa recompte dels assistents que son un total de 24 i seguidament el secretari  pren la paraula per iniciar el 
primer punt del dia :  
 
-   INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL CONTENCIÓS QUE MANTE EL CLUB AMB 

L’EMPRESA RESTAURACIÓ VILOBI SERVICE . SITUACIO PRESENT I DESENVOLUPAMENT 
FUTUR.  

  
  En aquest punt es cedeix la paraula al  lletrat, qui explica que se’ns va   notificar el  16.9.2016 la  resolució de la 
audiència provincial que ha desestimat el recurs de apel·lació que varen interposar contra la sentencia del jutjat de 
primera instancia i  que segons ell aquesta resolució no s’hauria de recorre, ja que recull totes les pretensions que 
volíem , però entenem que  l’altra part te que intentar esgotar totes les possibilitats i el  18.10.2016 l’empresa 
Restauració Vilobí Service va presentar escrit  interposant recurs de cassació al tribunal suprem, aquest es l’últim 
tràmit que queda , per lo tant ens enfrontem a una procés que ens portarà a Madrid. Inicialment hem d’esperar que 
el recurs sigui admès a tràmit i si es  admès veure si prospera les peticions que han plantejat, es a dir si es revoca 
la sentencia del jutjat de primera instancia i  la sentencia que ha dictat la audiència provincial. Actualment estem 
en tràmit de compareixença davant el tribunal suprem. La via que han utilitzat per presentar el recurs es una via 
excepcional,  han plantejant un recurs sobre la base d’infracció de dos articles, per lo que el procés d’admissió es 
molt complexa . Possiblement i essent  prudents i optimistes a la primavera del 2017, tindrem una resolució del 
tribunal suprem en la que ens manifesti les causes d’ inadmissió del recurs per que nosaltres ens pronunciem i al 
mateix temps ells també ho podran fer, d’aquesta manera si el tribunal suprem vol entra al fons de la qüestió , 
llavors seria un assumpte que es resoldria en dos o tres anys.-  
Segueix explicant que en total teníem set procediments oberts i que estant tots finalitzats menys el que tenim ara 
que es la nul·litat i resolució del contracte. Hi ha condemna en costes pràcticament en totes les actuacions i si les 
coses surten com han de sortir el club recuperarà una part important dels honoraris pagats per la direcció lletrada 
que s’ha portat fins ara.  En aquest moment finalitza la seva intervenció  i segueix el secretari amb el següent punt 
: 
 
-   DEMANAR AUTORITZACIÓ PER QUE LA JUNTA DIRECTIVA PUGUI INICIAR ELS TRAMITS QUE 

ENS PERMETIN UTILITZAR LES DEPENDENCIES DEL BAR-RESTAURANT, SEMPRE QUE ES 
DONIN CONDICIONS ECONOMIQUES  FAVORABLES PER EL CLUB.  
 

El secretari demana el vot per iniciar el tràmit i un soci demana que s’aclareixi aquest tema avants de fer cap 
votació, sembla que inicialment es tractava de fer els tràmits per usar el bar com a local social, això ara mateix no 
requereix cap tràmit, per això es demana novament al lletrat que expliqui aquesta qüestió i així diu que el vot que 
es demana es per tractar de iniciar contactes amb possibles interessats per desenvolupar la activitat del bar. Es 
plantegen varies opcions, però això podria molestar a la part contraria que podria anar al jutjat i això ara no ens 
interessa, tinguen en compte que a la primavera ja podrem tenir alguna resposta del jutjat , ara podríem iniciar el 
tràmits per que arribat el moment ja tinguem alguna oferta sobre la taula i serà finalment l’assemblea qui prendrà 
la decisió, però d’aquesta manera anem guanyat temps . El Sr comenta que tot això previ permís de l’Ajuntament a 
lo que contesta el Sr  que el permís ja el tenim, però falta acabar l’adequació de les instal·lacions per obtenir el 
permís definitiu, però això requereix una inversió important, de la que ens parlarà el Sr , el Sr  comenta que si s’ha 
de fer, s’ha de informar prèviament a la persona o persones que vulguin llogar-lo per que han de saber que s’han 
de gastar molts de diners. Pren la paraula el Sr  que explica sobre el tema de les instal·lacions esportives que esta 
tot legalitzat i al dia amb l’Ajuntament, estan passades totes les inspeccions y esta tot pagat. Sobre el restaurant 
s’ha de veure si es viable fer la inversió nosaltres i després llogar-lo amb tot fet. S’han de posar unes maquines de 
renovació d’aire, s’ha de posar plaques solars i altres treballs que estan reflectits en el projecte i que s’haurien de 



fer, en total ens tindríem que gastar uns  70.000.- euros . Pren la paraula el Sr , qui explica bàsicament el mateix o 
fer la inversió nosaltres o que la faci el que vulgui portar el restaurant. El Sr.  comenta que ell creu que mentre hi 
hagi una causa judicial oberta, com es el cas que tenim encara, que no es faci cap  inversió, es contesta que no es 
farà cap inversió fins que no hi hagi seguretat jurídica, simplement es saber si el soci vol donar suport a la junta 
per començar a fer gestions, el Sr  també insisteix en que no es faci res sense saber com acaba el tema judicial.- El 
Sr  comenta que lo mes adient seria que el club fes la inversió per que la persona que entri nomes tingues que 
pagar el lloguer, i si després no va bé pot marxar i un altre. A títol informatiu  el tresorer informa que si no  tenim 
res extraordinari acabarem l’any econòmicament be, sense tenir que demanar les cuotes per endavant, encara que 
no se sap si es podrà tornar algun diner als socis de les aportacions. Hem hagut de fer unes reparacions que no 
esperàvem i al mateix temps ens ha caigut una despesa de llum per que al contractar el comptador elèctric la 
companyia es va adonar que el provisional estava manipulat i les lectures no eren correctes. El Sr  diu que des de 
que vàrem iniciar la activitat, novament,  les comptes estan sanejades, s’han pagat les deutes que teníem i estem al 
corrent del pagament. 
Demana el secretari el vot per que la junta pugui iniciar gestions en vers al restaurant, guanyant temps a la espera 
de que es resolgui el procediment  judicial que tenim obert i es aprovat per unanimitat.  
Insisteix el Sr  que la finalitat de Junta es que el soci estigui informat de tot el que s’està fent i pugui donar la seva 
opinió obertament.   
El Sr  diu que  tindria que fer-se un reconeixement al lletrat, per que encara que hagi cobrat els seus honoraris, 
considera que ha fet molt bona feina en tots els procediments que ha portat. I al no haver mes temes a tractar es 
dona per finalitzada l’Assemblea General Extraordinària a les 13.30  hores del dia assenyalat al inici.  
 
    

 
 
                                                                                                              
 
   


