ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS 2016

Dia:

30/11/2016

1ª Convocatòria 20:00h.
2ª Convocatòria 20:30h.

Lloc :

Sala d’actes ( Auditori ) Edifici El Mirador.

Ordre del dia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura i aprovació de l’acte anterior
Tancament del pressupost 2015-2016
Aprovació pressupost 2016-2017
Modificació Estatuts
Revisió de quotes
Pista pàdel nº 4
Altres
Precs i preguntes

Inici Assemblea en segona convocatòria 20:30h

Josep Antolino dóna la benvinguda a tots els assistents i passa la paraula al Secretari
Manel Malo per que faci lectura de l’acta de l’anterior assemblea.
•

S’aprova per unanimitat.

Es comunica als socis que la comptabilitat s’ha posat en mans de professionals,
concretament a la Gestoria Perarnau.
Jordi Perarnau exposa el tancament del exercici 2015-2016 ( s’adjunta amb l’acte )
•

S’aprova per unanimitat.

Jorge Pradas, sots president de la junta fa la exposició del pressupost 2016-2017 (
s’adjunta amb l’acta )
•

S’aprova per unanimitat.

Es proposa als socis assistents un augment de quota individual de pàdel, que passaria
dels 28,00€ actuals a 31,00€. La proposta és d’anar-ho apujant progressivament per
adaptar-la a l’actual mercat i a l’augment dels costos.
L’augment a 31,00€ entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener del 2017.
•

S’aprova per unanimitat

Jorge Pradas comunica als socis que s’han de modificar els estatuts , s’exposen les
diferències entre el que tenim i el que s’ha de aprovar. La diferència més rellevant és
que s’ha de notificar que també fem Pàdel. Així podrem organitzar campionats
federats sense cap tipus de problema.
La segona diferència més rellevant és que la Junta Directiva ha d’estar formada com a
mínim per President, Secretari i Tresorer.
Es comenta que es demanarà a la Generalitat que ens deixi incloure en els estatuts, la
possibilitat de comunicar les assemblees i notificacions oportunes per via mail i/o
pàgina web.
En Jordi Perarnau tenia un dubte de si es tenia que posar com activitat del club , les
activitats dirigides, però al no ser federares no cal que es faci constar.
•

S’aprova per unanimitat.

Jorge Pradas comenta que hi ha el projecte de construir una nova pista de pàdel al
pàrking actual. Pedro Cabrera expressa que ens quedarem sense pàrking , se l’hi

contesta que igualment no en tindrem ja que estarà ocupat per altres persones que
segurament no vindran al tennis, i que no es pot hipotecar el creixement del club per
uns pocs aparcaments.
•

S’aprova fer la pista per unanimitat

El Sr. Jeremías comenta que la iluminació del tennis i la pista 3 del tennis s’han de
millorar i reparar.
Josep Antolino li comenta que la pista 3 de tennis està previst reparar-la cap a la
primavera ja que és la millor època per fer-ho.
Francesc Miranda explica que es vol fer un canvi en l’enllumenat de les pistes, ja que
ara es bastant deficitària. Es mirarà què ens convé mes. Es parlarà amb CESE.
•

S’aprova per unanimitat.

Josep Antolino fa una breu exposició de l’escola de tennis, que actualment te 48 nens (
minitennis, iniciació i perfeccionament ) i 6 nens de competició.
En Francesc Miranda comunica als assistents que s’ha desestimat fer el projecte del
local social per l’elevat cost que té. S’ha de fer una concessió que ens obliga a pagar
totes les despeses , IBI inclòs, cosa que és totalment inviable pel club. S’estudiaran
altres alternatives, que es presentaran a l’Ajuntament i posteriorment es comunicaran
al socis.
Carles Berdié, ens diu que el racó del soci és un perill pels nens, se l’hi contesta que es
farà neteja de tot el que hi ha.
Manel Malo comenta el funcionament del software, de la App i de la nova web del
club.

Sense més preguntes, finalitza l’assemblea a les 22:05h.

Josep Antolino

Manel Malo

President

Secretari

