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A les 12.30 hores del dia assenyalat s’inicia l’Assemblea General Ordinària del Club de Tir Olímpic Girona, 
saludant el President  als assistents. Es fa recompte del mateixos que son un total de 30.  
Agraeix l’assistència a tots i es passa al primer punt del ordre del dia .  

 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR   
 
El secretari  fa la lectura de l’acta anterior, que es aprovada per tots els assistents i es passa al següent punt . 
        
2.- APROVACIO COMPTES ANY 2017 I APROVACIO PRESSUPOST ANY 2018   
 
El tresorer pren la paraula i comenta les partides de les despeses i els ingressos de l’any 2017, detall que s’ha 
enviat juntament amb la convocatòria. En resum els ingressos totals son de 131.954,12 € i les despeses un total de 
131.862.59 € . Aclarir la diferencia en la partida del manteniment ja que l’import s’ha vist incrementat per 
l’instal·la cio de les noves maquines giratòries per les tirades  i la resta son quantitats pressupostades. S’aprova la 
partida de despeses e ingressos del 2017 i es passa a detallar el pressupost per l’any 2018 que ve a ser similar al 
anterior. El Sr A P comenta que ell creu que la partida de devolució de bestreta no hauria de sortir en el 
pressupost, ja que aquesta partida s’ha de fer amb càrrec als  beneficis que finalment te el club i que s’ha de 
repartir a l’any següent, s’obre un debat sobre aquesta partida i finalment es concreta que el proper any es 
reflexara d’una altra manera per que  comptablement es vegi mes clar. Es aprovat per tots els assistents i es passa 
al punt tres. 
   
  
 
3.- PROJECTES ESPORTIUS ANY 2018 . 
 
El President pren la paraula, felicitant primer de tot al entrenador  de l’ escola de tir Sr J Q, i també al equip de 
tiradors de l’escola de tir, concretament AP que ha tingut el reconeixement de la Diputació de Girona en la edició 
de Joves Promeses , també tenim a la Federació Catalana de Tir que esta potenciant les escoles de tir dels Clubs. 
Comenta  que els nois de l’escola de tir varen participar a la Lliga Bori a l’any 2017, que també es fa aquest any i 
al  mateix temps, estem col·laboren amb la tirada de l’Amistat d’aire comprimit organitzat per el Club Les Medes 
de l’ Estartit juntament amb el Club de Tir de Sabadell a on ja s’ha fet la primera tirada. Comenta també  que 
enguany hi ha mes socis del club de Girona que van a competir a altres clubs en tirades de Campionats de 
Catalunya i de Trofeu de la Generalitat i que s’estan fen bons llocs. Demana la paraula el Sr S S qui comenta que 
es un dels que va a tirar a fora i que es troba que al entrenar molts dies les maquines no funcionen. El Sr O. diu 
que es un problema que estem intentant arreglar  i que s’està trucant a l’empresa per que ens donin una solució. El 
Sr R V  diu que s’hauria de emprendre alguna reclamació en ferm per que no ens fan cas i es diu que el Sr A P 
inicií accions legals, per que d’alguna manera quedi constància de que les maquines no han funcionat des de que 
s’han instal·lat. Es aprovat que es faci gestió amb la empresa subministradora de les maquines i es passa al 
següent punt. 
  
4.- REVISIÓ DE LES PROPOSTES FETES PELS SOCIS, REBUDES PER ESCRIT A LA SECRETARÍA 
DEL CLUB FINS AL 12 DE MAIG . 
 
No s’ha rebut cap escrit   per lo que es passa al últim punt del ordre del dia . 



 

 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el  Sr X Q que explica que al mes de Febrer varen parlar amb  l’Ajuntament de Girona, sobre la 
possibilitat de poder obrir el Restaurant del Club, donat que el tema judicial va molt lent i el suprem encara no 
s’ha pronunciat . Varen dir que ens dirien quelcom en un  mes però encara no sabem res, el Sr Q va parlar per 
telèfon i l’hi ha dit que els serveis jurídics s’ho estan mirant, comenta que al mes de març ha canviat la llei de 
contractació i podríem haver canvis . El Sr O diu que pitjor que ara no podem estar, per lo que esperaren a veure 
que ens diuen i sobre això es farà., ja que s’haurà de tramitar la llicencia d’ activitat i fer alguns tràmits per poder 
obrir, en el cas de que ens ho autoritzin i desprès es mirarà. Pregunta el Sr A C que de quina manera es fa el 
repartiment de les ajudes als tiradors, ja que les despeses per anar a  Granada son elevades,  a lo que es comenta 
que actualment es paguen les inscripcions i també una ajuda segons les classificacions, encara que es poden 
estudiar altres opcions de cara al proper any, diu el Sr V que si l’any que ve ja es deixa de pagar l’hipoteca es 
podria ampliar aquesta ajuda.  Preguntant al Sr A P com esta el tema del cobrament de les costes, a lo que diu que 
s’han executat i lo que farà es tornar a preguntar al secretari del jutjat per que ho tornin a mirar . Segueix el Sr A P 
digen que el camp de tir nou ja esta en marxa i que si ens pot afectar d’alguna manera en la pèrdua de socis, 
contesta el Sr O que no creu que ens afecti, ja que ell es dedicarà principalment a les tirades de IPSC , però ja es 
veurà l’any que ve, també comenta que no tenen delegat federatiu, ni arbitres per lo que no se sap com anirà tot. 
Es comenta novament el camp de 100 metros, que seria una font d’ingressos, s’hauria de mirar de fer pressupostos 
per saber que ens pot costar. . El Sr O diu que en el camp de tir de Zaragoza tenen autorització per poder tirar a 50 
metros amb calibre fins a 8 mm, per lo que seria convenient parlar amb ells a veure com han  demanat 
l’autorització i veure si nosaltres també ho podem demanar. El Sr S S demana la paraula i diu que si debem diners 
als socis no podem fer una inversió tant important ja que d’aquesta manera no es podrà tornar mai , el Sr R V diu 
que els que no han pagat l’aportació haurien de pagar-la i d’aquesta manera es podria finançar el camp de 100 
metres. El Sr Q diu que es podria mirar de posar una espècie de visera damunt dels blancs per el tema de la llum ja 
que alguna vegada amb el sol varia la llum.  El Sr L G comenta que es podrien posar dos maquines per poder 
entrenar amb diferents modalitats, es diu que això ja ho tenim, tenim dos maquines , una de recanvi però que es 
pot fer servir. 
I al no haver mes temes a tractar es dona per finalitzada l’assemblea ordinària del Club a les 13.15 hores del dia 
esmentat al inici . 
    
 
 
 
 
                                                                                                              
 


