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     ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA    
     CELEBRADA EL 22.11.2014  
 
A les 11 hores del dia 22 de novembre i en segona convocatòria dona inici l’ Assemblea General 
Extraordinària de socis del Club de Tir Olímpic Girona, al pavelló de Fontajau i  amb l’assistència de 71 
socis i 3 membres de l’Ajuntament de Girona per tractar els  temes de l’ ordre del dia, saludant el President 
Sr Tomas Ortega a tots els assistents i donant la benvinguda cedeix la paraula al secretari Sr Toni Vilches, 
qui dona les gracies a la presencia dels membres del Ajuntament agraint també la paciència i el bon 
comportament que tenen els socis en vers a la situació que estem vivint donant la paraula al advocat del 
Club Sr Alejandro Pérez per començar amb el primer punt de l’ordre del dia  
 
- GESTIONS REALITZADES PER ACONSEGUIR LA REOBERTURA DEL CLUB  
  
El Sr Pérez saluda als assistents presentant als membres del Ajuntament i comenta que actualment esta tot en 
mans de la Justícia, però que això no es la part que ens pot obrir novament el Club. Explica el decret que va 
fer l’Ajuntament al mes de  març en el que ens obligava a obrir i que ens vàrem trobar amb la negativa que 
tots coneixem, al no poder obrir l’Ajuntament tenia que obrir subsidiàriament però que no es va poder fer ja 
que no es va donar el temps corresponent a la part contraria per poder fer les al·legacions, ara aquest decret 
ja es ferm i ara si que l’Ajuntament pot executar aquest decret i amb això s’està treballant per poder obrir.  
Segueix comentant que tenim en el jutjat l’interdicte amb vista assenyalada per el dia 19 de febrer en el que 
podem recuperar la possessió del club independentment del contracte, ja que es pot acreditar que fins al dia 
3 de febrer teníem les instal·lacions obertes, realitzant les activitats esportives i administratives.  
El 24 de juliol a traves de requeriment notarial  es comunica a Restauració Vilobí Service la resolució del 
contracte per incompliment de varis punts del mateix, entre altres la devolució de les bestretes que vàrem fer 
els socis, finalitzar les obres ja que encara no tenim el permís d’activitat definitiu, també es va comprometre 
a pagar les obres, encara es deu casi un 60 % de la inversió que diu que ha fet, a pagar  el deute que tenia el 
Club entre ells a l’Ajuntament, el préstec amb la Caixa, tampoc va presentar comptes al 2012 ni al 2013, 
cosa que va fer finalment i  aquí es a on es va veure les transferències que va fer del compte del Club al 
compte de Restauració Vilobí Service en total 108.000 euros, que es va emportar sense pagar les deutes que 
teníem. El contracte esta al Jutjat i la propera setmana finalitza el termini per que l’empresa Restauració 
Vilobí Service contesti la demanda en la que demanem que s’anul.li el contracte, ja que en el mateix s’està 
donant els beneficis d’una entitat sense ànim de lucre a un entitat mercantil cosa que no contempla la Llei 
d’Esport, també es parla de la munició i les armes que es responsabilitat única del President i que en aquest 
cas també es va donar a la gestora. Si s’accepta aquesta nul·litat s’haurà de mirar la inversió que esta feta per 
part de la empresa però també la que va fer el club que es de uns 432.000 euros, i veure de qui es 
l’incompliment, tot i que s’ha de donar les gràcies per l’esforç que va fer per acabar les instal·lacions però 
això no el faculta a aixecar-nos el Club i a que encara digui que el Club es seu.  
 
-SITUACION ECONOMICA DEL CLUB I PRESSUPOST ANY 2015 
 
Pren la paraula el tresorer del Club Sr Xavier Quer, comentant que no es presentarà el pressupost ja que 
davant la situació del club seria fer volar coloms i fins que el camp no estigui obert no es pot determina la 
despesa que podem tenir, per lo tant el pressupost es presentarà un cop la situació estigui normalitzada i es 
cobrin quotes, tirades, venda de munició,  digen que el club necessita recursos i els únics recursos que tenim 
son les quotes dels socis. El club es va tancar al mes de febrer i explica El Sr Quer els ingressos i les 
despeses, manifestant que es va haver d’indemnitzar al Sr Manzano ( va reclamar hores extres) la secretaria 
segueix treballant i per tant s’està pagant el sou i seguretat social, s’han pagat llicencies federatives, l’import 
de l’embargament de l’Ajuntament que van ser 10.911,81 euros, el préstec de la Caixa  i despeses varies que 
fan que actualment el club tingui 2.425,.84.- euros per arribar a fi d’any. 
 



-QUOTES 2015 
 
Segueix el Sr Quer ja que aquest punt va lligat a l’anterior, digen que encara que el Club estigui tancat 
necessitem cobrar quotes, ja no plantegem pujar sinó mantenir el mateix preu de l’any passat, si hem de 
esperar la via judicial ens poden anar al mes de Març i si l’ajuntament pren mesures es podria obrir avants, 
tan punt estigui obert es posarà tot en funcionament, s’acabaran les obres per complir la normativa 
municipal que es acabar la part elèctrica i per això necessitem els recursos dels socis, tenint en compte que la 
part administrativa segueix funcionant igual que sempre, per que si no es així no ens podem mantenir, per lo 
que es proposa votar el pagament de les quotes amb el mateix import del 2014. El President fa un incís digen 
que quan el club estigui obert es valorarà de quina manera es compensa al socis per el tancament d’aquest 
any al igual que existeix el compromís de  tornar als socis els diners de la derrama. Segueix el Sr Quer digen 
que el Club funcionant es  viable i per tant podem fer front a tot això, amb el suport de tots els socis. El 
secretari pren la paraula i segueix agraint el comportament de tots els assistents demanant el vot de 
confiança i vist la problemàtica que tenim demana que es pagui la quota del 2015 i si es pot fer avants de 
final d’any molt millor, si volen esperar a que la secretaria els hi passi el rebut per el banc es farà al mes de 
gener i els que  no vulguin pagar informar a secretaria per tal d’evitar despeses. 
Per tant es demana la votació dels socis per aprovar el pagament de 270 euros en concepte de les quotes del 
2015  :  
     
                                       VOTS EN CONTRA      0 
                                       ABSTENCIONS             7 
                                       VOTS A FAVOR          64 
 
El President agraeix el gest i el suport de tots els socis, i segueix el Secretari donant pas al següent ordre del 
dia. 
 
-NOMENAMENT ENTRE ELS ASSISTENTS D’UNA COMISSIÓ PER A REALITZAR MODIFICACIÓ 
D’ESTATUS SOCIALS REFERENT AL PAGAMENT DE LES QUOTES I LES CONSECUENCIES EN 
CAS D’IMPAGAMENT. 
 
Pren la paraula novament el Sr Pérez, digen que quan les coses van malament els socis abandonen el club i 
quant tot esta solventat tornen al Club disfrutant de les millores que s’han fet amb el esforç dels que ens hem 
quedat, per lo que en els estatuts ja parla del que s’ha de fer en cas d’impagament de les quotes però que 
s’ha reforçar aquest tema, ja que d’aquesta manera el tresorer podria fer el pressupost mes real, per lo que es 
va decidir constituir una comissió per contemplar aquesta modificació que posteriorment s’haurà d’aprovar 
en assemblea i mes tard demanar al Consell Català de l’Esport que ho inclogui. Es demana si algú vol forma 
part de la comissió i queden nombrats: Josep Maria Planas, Javier Quintana, Alejandro Pérez, Jesús Oteo i 
Terence Knight.  
 
El secretari dona pas als membres de l’Ajuntament per que facin la seva exposició, pren la paraula la Sra  
qui diu que l’Ajuntament es totalment imparcial amb les qüestions que s’ha plantejat  però si que vetlla per 
l’interès general i que volen que arribem a un acord, ja que el que el Club i Restauració Vilobí tenen un 
contracte privat i la concessió la te l’Ajuntament amb el Club de Tir i per això ells sempre es dirigeixen al 
Club. Durant aquest temps s’ha mirat de negociar primerament amb el Sr Alcalà, mes tard amb el defensor 
del Ciutadà i ara l’Alcalde ha demanat que  es sol venti aquest tema  per tant creuen que el Club de Tir no 
pots estar tancat, s’ha d’obrir però s’ha de fer de manera legal, comenta el tema del decret que permet dir al 
Club de Tir que obri les instal·lacions, si això no es fa llavors ho podran fer subsidiàriament però aquí si que 
el Club ha de complir amb allò que diu la concessió, per que si no es així ens la traurien i el Club quedaria 
tancat i seria de l’Ajuntament. Es volen tornar a reunir amb el Sr Ildefonso per medià novament i si no hi ha 
enteniment executaran el decret, obrin el camp de tir i per la nostra part adequar les instal·lacions i mes 
endavant ja es veurà el tema judicial, els terrenys son municipals i per tant ens requeriran per que obrin el 
camp per que volen que segueixi funcionant com fins ara.  El Sr Ortega comenta que l’Ajuntament tenia que 
haver fet un contracte privat en el moment en que es va cedir la gestió a terceres persones, a lo que se l’hi 
contesta que l’Ajuntament no es va oposar, l’actual govern acabava d’arribar al poder i l’Alcalde va signar 
lo que se l’hi va dir però consideren que no l’hi varen explicar per lo que assumiran la seva part de culpa, 



però no l’hi correspon a l’Ajuntament ja que va ser el Club qui va signar el contracte.  Segueix parlant el 
lletrat del Ajuntament parlant de que el Club va cedir la gestió de l’equipament  i això no requeria 
autorització del ple de l’Ajuntament, per això es va produir l’assabentat per l’Ajuntament. L’equipament 
esta construït amb un terrenys municipal i això com a representant dels gironins els preocupa i també el fet 
de que esta atorgat a una entitat esportiva sense afany de lucre i això també preocupa al Ajuntament, al igual 
que el no acabament de unes instal·lacions construïdes sobre un terreny públic que no es posen en 
funcionament, tot i que ja estaven en funcionament per que es va atorgar una llicencia d’activitat que encara 
no esta signada per el tècnic i per tant els responsables d’això es el Camp de Tir. Resumeix  que se’ns 
requeria per obrir i si no ho fem ho farà l’Ajuntament, però avants  intentaran arribar a un acord entre les 
dues parts. El President diu que no tenim cap inconvenient en intentar-ho en arribar a un acord raonable per 
les dues parts. 
 
-PRECS I PREGUNTES  
 
Comenta el Sr  que ha pagat una quota i no ha pogut tirar i que a la sala hi ha llicenciats, advocats i demes i 
que no venim de nou, per lo que pregunta hipotèticament si arribat al mes de març l’Ajuntament demana al 
Club que obri, llavors el Club que te que fer canviar les claus?, contesta la Sra. qui l’hi diu que ha de canviar 
el bombi e intentar obrir, i si no pot ho farà l’Ajuntament, segueix el Sr  digen que el contracte esta aprovat 
per l’Assemblea i que ja es veurà en el Jutjat si es correcte o no i que ell no pagarà la quota del 2015 per que 
encara se l’hi deu la del 2014 i possiblement demandarà al Club, insisteix en quina continuïtat tindrà la 
apertura del club per part del Ajuntament, i es contesta que una vegada obert es podrà anar a tirar i una 
persona sola no podrà impedir-ho i que l’Ajuntament no tardarà 3 mesos en arreglar això. 
El Sr ...... diu  als membres del Ajuntament que ja ens podrien haver embargar l’any passat per comptes 
d’aquest any, se l’hi diu que també nosaltres podien haver pagat. Segueix digen que el contracte no es va 
aprovar per l’assemblea i que es nul  de entrada, fen menció al Sr ......... qui va dir que aquell contracte no es 
podia votar per que no s’havia llegit.  
.............. pregunta si pot saber quants dels assistents volen pagar la quota del 2015, es demana i tots diuen 
que si menys un. 
................, diu que si ens trauran la concessió si no ens posem d’acord, li diuen que no es així que quant 
s’obri hem de complir les condicions i si no es així si que la podrien treure, l’Ajuntament vol que s’obri i no 
que es quedin les instal·lacions obsoletes. 
..............., diu que l’única solució es tornar els diners que ha posat el gestor però que el club no te diners. 
Que porti el bar i se l’hi vaig pagant poc a poc la inversió que ha fet, diu el President que es va intentar 
arribar a un acord però no va voler.  
.............., pregunta si se sap mes o menys data d’apertura, el Sr Alejandro diu que depèn de les negociacions, 
pot ser quinze dies o un mes, que es difícil dintre d’aquest any però que a primers d’any hauríem de tenir les 
instal·lacions obertes per part de l’Ajuntament i si no es així es tindrà que esperar a l’Interdicte al mes de 
febrer.  
Segueix el Sr Pérez qui diu que vol llegir l’acta a on diu que es va aprovar el contracte digen que llegeix la 
part que interessa que es l’aprovació del contracte :  
Ara queda veure si l’Assemblea dona la seva aprovació a lo que s’ha parlat i es aquí a on el Sr. Gutiérrez 
comenta que ell te que llegir el borrador i que ja decidirà, digen el President que aquest borrador s’ha 
deixat als socis com a detall i que hi ha coses que encara s’hauran de modificar, però que avui s’ha de 
decidir si es fa o no. El Sr. Vilches diu que si no s’ha enviat als socis el borrador es per que no estava 
previst tenir-lo i com ja s’ha dit no es definitiu. El Sr. Moreno  dona el seu suport a la nova proposta digen 
que s’ha de deixar tot ben lligat per que realment el Sr. Fernández fa una gran inversió i ell també te que 
mirar per els seus interessos i al igual que Sr. Alejandro Pérez diuen que no es tracta de comentar el 
document si no de decidir finalment si el Sr. Fernández fa el nou Camp de Tir o be ho deixem.  
Finalment diu el President que esta clar que el Sr Ildefonso ha fet una inversió i això no ho negarem i que el 
que ens interessa ara es obrir el camp de tir i ara ja es pot fer per que tenim un decret que es ferm i des de 
l’Ajuntament es comprometen a treballar per aquesta apertura i al no haver mes temes a tractar es dona per 
finalitzada la reunió de socis a les 13 hores del dia assenyalat.  


