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Llista d’Assistents 
 
 
1.- Alcaide Valensa, Marta (365) 
2.- Arnau Rodríguez, Josep Mª (434) 
3.- Berea Castejon, Guillermo (359), representat per            
.          Canals Monclús, Juan Carlos (254) 
4.- Biscarri Batlle, Jaime (56) 
5.- Bueno Bueno, Jorge (140) 
6.- Bueno Fornés, Ignacio (725), representat  
 per Bueno Bueno, Jorge (140) 
7.- Cádiz Trilla, Javier (24), rerpesentat  
 per Simó Romeu, Joan (104) 
8.- Calabuig Playá, Josep (368) 
9.- Canals Monclús, Juan Carlos (254) 
10.- Capdevila Ala, Salvador (51) 
11.- Carrero Montserrat, Lluís (615) 
12.- Cellier de Martí, José Ignacio (2) 
13.- Cellier Ravina, Luis (338), representat per Jordi 

Viladot (553) 
14.- Cellier Ravina, Rosario (514) 
15.- De Montagut Biada, Ramón Felipe (494) 
16.- Fayos, Albert 
17.- Fernández de Castro Rius, Carlos (566) 
18.- Ferrer Mussons, Joan Maria (743) 
19.- Ferrer Vannyvel,Eric-Carles (341) 
20.- Fortuny Novell, Jorge (205) 
21.- Giménez Almansa, Carlos (539) 
22.- Griñó Ramón, Artur (611) 
23.- Hernández Aznar, Joan (190) 
24.- Jones, Michael (597) 
25.- Lorenzo Roldán, Luis (395), representat  
 per Sanfeliu Sabater, Joan (581) 
26.- Martí Sevil, José Mª (649) 
27.- Martínez Dassoy, Juan Manuel (670) 
28.- Martínez García, Roberto (607) 
29.- Molina Casajuana, Francisco (475) 
30.- Molina Villanova Eduardo (602) 
31.- Morales Comella, Mercedes (613), representada  

per Martí Sevil, José Mª (649) 
32.- Olivet Ramos, Javier (256) 
33.- Parellada Vilella, Jorge Antonio (572) 
34.- González Nebreda, Pedro (12) 
35.- Pérez Ruiz, Luis (152) 
36.- Puig Pla, Xavier (493) 
37.- Pujol Roig, Xavier (556) 
38.- Recolons Mlllet, Esteban (576) 
39.- Roger Vila, Luis (128) 
40.- Sánchez-Runde Sánchez, José Javier (674) 
41.- Sanfeliu Sabater, Adelaida (716), representada  
 per Sanfeliu Sabater, Joan (581) 
42.- Sanfeliu Sabater, Joan (581) 
43.- Schwaiger, Elfriede (157) 
44.- Serra de Fortuny, Pablo (599) 
45.- Simó Roimeu, Joan (104) 
46.- Simó Suriñach, Javier (302) 
47.- Tutusaus Pérez, Joan (491), representat  

 per Olivet Ramos, Javier (256) 
48.- Urquizu Sambola, Ängel (667) 
49.- Vallverdú Farré, Ramón (100) 
50.- Vidal Lerín, Juan (267) 
51.- Viladot Pou, Jordi (553) 

 
Es troben presents 43 Socis, i 
representants 8 més. En total 51. 

 

ACTA ASSEMBLEA NÚM.  
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 
 

A Altafulla, el 6 d’abril de 2.013. 
 
Essent les 19:00 hores del dia de la data, i prèvia convocatòria 
amb l’antelació que estableix, l’article 62.1. a) del Decret 58/2010, 
modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig i de conformitat amb 
els Estatus del Club, es troben reunides les persones que consten 
a la llista d’assistents, incorporada a aquesta Acta, per tal de 
constituir-se en segona convocatòria, en Assemblea General 
ordinària de socis, sota la presidència del Sr. Joan Sanfeliu 
Sabater, amb l’objectiu de tractar els punts de l’ordre del dia de la 
convocatòria. 
 
Actua com a Secretari qui ho es de l’entitat, el Sr. Eduard Molina 
Villanova. 
 
Per part del Sr. President, es fa constar l’assistència de cinquanta-
dos (52) socis numeraris, dels quals s’hi troben presents 43 i 8 
més es troben representats. 
 
El President, declara ben constituïda l’Assemblea en segona 
convocatòria i es procedeix, a tractar el següent, 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea de 7 d’abril de 
2012  
2. Aprovació i ratificació de canvis a la Junta Directiva 
3. Memòria d’activitat social i esportiva 2012  
4. Projecte Actualització del Cens. Revisió del “Reglamento de 
bonos” i aprovació de propostes si s’escau. 
5. Informe sobre la situació del projecte de rehabilitació de 
l’edifici i de la zona esportiva. Aprovació de propostes per la 
segona fase, si s’escau. 
6. Informe sobre l’explotació del restaurant.  
7. Informe sobre la concessió d’avarada a la platja.  
8. Impacte de la nova legislació del IVA i aprovació noves 
quotes i tarifes de serveis.  
9. Aprovació de la liquidació de l’exercici vençut 2012 i 
pressupost 2013. 
10. Torn obert de paraula 

 
S’obre la sessió pel President i es procedeix a tractar cadascun 
dels punts de l’ordre del dia. 

 
1er. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea de 7 d’abril 

de 2012. 
 
Per part del President es recorda a tots els assistents que l’acta de 
l’Assemblea de l’any passat, es va penjar a la web del Club, per a 
coneixement de tots els socis amb la anticipació suficient. No 
obstant però, per part del Secretari és dona lectura a l’Acta de 
l’Assemblea del propassat dia 7 d’abril de 2.012, a petició del soci 
Sr. Ramón-Felipe de Montagut. 
Un cop llegida, es demana als presents si tenen qualsevol 
consideració a fer en relació amb el redactat de l’acta o bé si hi 
alguna esmena que es vulgui fer constar, sense que hi hagi cap 
intervenció. Sotmesa a aprovació l’acta resulta aprovada per 
unanimitat del presents, en votar-hi a favor tots els socis 
numeraris amb dret a vot. 
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2on. Aprovació i ratificació de canvis a la Junta Directiva. 

 
Per part del  President, s’explica als assistents que el Vicepresident i Tresorer del Club, el Sr. Jordi Viladot, 
va comunicar a la Junta Directiva el mes de novembre de l’any passat la seva decisió de renunciar al seus 
càrrecs atès que portava ja deu anys assumint la direcció de diversos càrrecs en les Juntes del Club, i ara 
tocava prioritzar la seva activitat professional. No obstant però es va oferir a continuar fins el tancament de 
l’exercici 2012, per bé que, s’oferia per ajudar en tot allò que necessités el Club en qualsevol moment. 
 
Se li agraeix la seva dedicació incondicional durant tants anys al Club. 
 
Seguidament, el President explica als assistents, la composició actual de la Junta Directiva, després dels 
canvis i demana a l’Assemblea la ratificació dels càrrecs actuals per tal de poder-los inscriure en el Registre 
d’Entitats Esportives i que son els següents: 
 

President:   Joan Sanfeliu Sabater 
Vicepresident àrea esportiva: Josep Ma Arnau Rodríguez 
Vicepresident àrea social:  Carlos Fernández de Castro 
Tresorer :   Juan Manuel Martínez 
Secretari:   Eduard Molina Villanova 
Comodor:   Joan Carles Canals 
Vocal vela infantil:  Àngel Urquizu Sambola 
Vocal àrea social:   Ignacio Bueno Fornés 
Vocal àrea social:   José Ma Martí Sevil 

 
Sotmès a votació la ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva actual i el nomenament dels membres 
actuals, resulta aprovada per unanimitat del presents, en votar-hi a favor tots els socis numeraris 
amb dret a vot. 
 

3er. Memòria d’activitat Social i Esportiva 2012. 
 
Per part del Sr. President, es projecta una presentació en “PowerPoint”, a la que consta un recull de tota 
l’activitat social i esportiva realitzada el 2012, i explica als assistents que, per primera vegada enguany s’ha 
incorporat una memòria enviada als socis juntament amb la convocatòria i que es farà per completar-la i 
repassar-la en aquesta reunió, fent per compartir-la a la web i que quedi als arxius del Club. 
 
-Continua el President- aquest estiu el Club celebra quaranta anys d’existència i la Junta creu convenient 
que el Club es prepari per la celebració de les noces d’or recopilant la seva història i a la vegada preparant-
se per fer-ho en el millor estat de forma possible. 
 
De l’esforç en l’àmbit esportiu dels darrers anys, gaudim ara de més activitat que mai en l’àmbit de la vela, 
el repte d’aquesta Junta és assolir també la rehabilitació de l’edifici pas a pas, la reanimació del nombre de 
socis, així com la de la resta d’esports, en particular els de raqueta. Tot això és un repte col·lectiu. 
 
Ara pren la paraula el Vicepresident de l’àrea social, el senyor Carlos Fernández de Castro, començant la 
seva intervenció per explicar la situació dels Bons. La variació de les Altes i Baixes, fent-se palès, l’augment 
de baixes en els darrers exercicis i havent també disminuït les altes noves. D’altra banda també el número 
de bons en venda ha augmentat. La situació actual es la següent: 
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D’altra banda, la Massa Social es la següent:  
 

 
 
El llistat de socis amb el número actualitzat s’ha penjat al taulell d’anuncis i hi restarà durant una setmana 
per consulta de tots els socis, a partir d’aquesta data restarà a Secretaria. El número de soci s’anirà 
actualitzant, una vegada a l’any, d’acord amb els cens existent i d’acord amb l’antiguitat de pertinença al 
Club. 
 
També es passa una presentació de les activitats organitzades de vela, que fa el President, respecte de la 
Vela Escolar, l’Escola de Vela, els Equips de regata i les competicions organitzades al Club.  
 
Respecte dels Equips de regata de vela infantil, s’explica on han entrenat el 2012, i qui fa front al cost de 
l’equip de regates infantil, que es fa a través tant dels pares, les subvencions que han aconseguit el Club, el 
patrocini, mecenatge i donacions de material. El Club, també aporta una part de l’amortització del material 
de suport. 
 
S’ha aconseguit un equip consolidat amb diferents nivells d’experiència i participació, havent-se passat de 9 
regatistes el 2008 a 25 el 2012 amb vaixell propi. 
 
Tenim un regatista en Windsurf, el Toni Bonet, que va assolir el Campionat del Món Juvenil de Windsurf, 
després de guanyar el Campionat de Catalunya i la copa i el Campionat d’Espanya. 
 
Respecte del patí júnior, enguany es pot dir que el Club té ja un equip de regates d’aquesta classe que 
participa a la lligueta interclubs a l’hivern, organitzant regates, també, el nostre Club que a més, és un 
centre d’entrenament reconegut, mantenint aquesta activitat els mesos de setembre i octubre i d’abril a 
juny. S’agraeix que aquesta iniciativa, com totes les de vela infantil, es gràcies a l’esforç dels pares i 
s’agraeix als Srs. Carlos Giménez i José Javier Sánchez-Runde, presents, la seva empenta. 
 
Respecte del Làser 4.7 & Radial (el vaixell de vela lleugera més popular del món), hi ha un equip de set (7) 
regatistes, algun dels quals formen part de la selecció catalana i han participat a la copa i al campionat 
d’Espanya. Hi ha forces possibilitats de créixer l’any vinent pels regatistes que pugen de l’Optimist o bé de 
l’entrada de nous regatistes. 
 
Quant fa als equips de regata de vela sènior, en Patí de vela hi ha una vintena de regatistes actius a regates 
socials, guanyadors tres anys consecutius de la Regata del Desafiament. El Club ha organitzat el 
Campionat de Catalunya, i en Luís Cellier ha quedat campió de Catalunya en segona categoria. El Club ha 
de fer per créixer l’equip incorporant regatistes joves que vinguin del patí júnior o altres classes. 
 
Hi ha també un equip de regatistes sèniors actius que participen en regates, en categoria Catamarà. 
 
Ara pren la paraula el Vicepresident de l’àrea esportiva, Sr. Josep Ma. Arnau, qui explica les activitats 
respecte del tennis, el pàdel i el ping-pong i la continuïtat per aquest any d’aquests esports. 
 
Per part del President es proposa deixar les qüestions econòmiques pels darrers punts i sotmetre’ls a 
votació també al final, la qual cosa es sotmet a consideració de l’Assemblea que ho troba conforme en no 
haver-hi cap oposició. En conseqüència es passa a tractar el punt 5è de l’ordre del dia. 
 

5è. Informe sobre la situació del projecte de rehabilitació de l’edifici i de la zona esportiva. Aprovació de 
propostes per la segona fase, si s’escau. 

 
Pren de nou la paraula el Vicepresident de l’àrea social, Sr. Carlos Fernàndez de Castro, que explica que hi 
havia un projecte global de rehabilitació de l’edifici ja definit en la darrera Assemblea, recordant també que 
allà es va explicar que es faria per fases i sense finançament extern. 

SOCIS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Numeraris 332 340 336 319 306 291 271
Transeünts
Esportius 3 3 3 3 3 3 3
Beneficiaris 207 193
Beneficiaris	  fills 209 216

TOTAL 335 343 339 322 309 710 683
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Aquest primer trimestre s’han endegat les obres i s’ha actuat sobre la rehabilitació dels vestidors, 
impermeabilització i renovació de mitja coberta/terrassa i la rehabilitació dels vestidors antics del frontó. 
 
Pel segon trimestre està contractat el sanejament de la paret del frontó, el control d’accés amb noves targes 
i lectors. El President contesta a diverses consultes plantejades pels socis respecte de les característiques i 
forma d’accés. 
 
També està previst per aquest segon trimestre, per bé que pendent de pressupost i permisos, la separació 
de la zona “seca” de la zona “humida”, mitjançant una escala d’accés posterior als vestidors, separar l’accés 
a la zona de socis de la zona de no-socis o bar-restaurant mitjançant l’ampliació de l’escala petita d’accés al 
bar-restaurant per convertir-la en escala d’accés per no socis i públic en general; així com també dos 
lavabos d’ús exclusiu pel restaurant. 
 
S’explica als assistents les Fases 3 (independització del restaurant), 4 (Nous serveis pel restaurant), 5 (Nou 
lavabos, vestidor de Dones i possible unió dels actuals) i la Situació final del projecte de rehabilitació. 
 

6è. Informe sobre l’explotació del restaurant.  
 

Per part del Vicepresident de l’àrea social, Sr. Fdez. de Castro, s’exposa la situació de l’explotació del 
restaurant, explicant que de mutu acord es va rescindir el contracte amb Vitali-Voramar (Gemma Vitali). 
Que s’ha intentat trobar un nou restaurador amb garanties per abans de setmana Santa, però ha estat 
impossible malgrat que es varen entrevistar a 13 candidats. Actualment hi un altre procés obert amb 
publicació d’anuncis a webs especialitzades en el que hi han estat interessats quasi bé 30 persones. 
 
En aquest punt,  intervé el Sr. Paco Molina que proposa que el restaurant sigui només per socis. Es 
proposa tractar aquest tema en l’apartat de precs i preguntes al final, tot i que part del Sr. Fdez. De Castro 
es diu que ara es considera convenient continuar amb el procés de selecció 
 
Per part del Sr. Lluís Carrero, es proposa que l’apartament de dalt del restaurant serveixi per llogar-ho algú 
que vigili el Club quan no hi ha ningú. Pel President es contesta que, efectivament aquesta podria ser una 
bona solució i aquesta iniciativa també es contempla. 
 

7è. Informe sobre la concessió d’avarada a la platja.  
 

Pren la paraula el President, Sr. Joan Sanfeliu, per informar de la situació de l’avarada d’embarcacions a la 
platja, que fins ara era concessionada per part de l’Ajuntament, per un període de 9 mesos i s’havia de 
demanar cada anualitat. Enguany¡, tant el Ministerio de Medio Ambiente com la Generalitat, han advertit 
als Clubs que o bé es treuen les embarcacions de la platja durant 3 mesos o bé es demanava la concessió 
directament a la Generalitat que les concedeix per un període de màxim 10 anys. Aquestes consultes s’han 
fet i s’està treballant per tramitar la sol·licitud d’aquesta concessió. 

 
8è. Impacte de la nova legislació del IVA i aprovació noves quotes i tarifes de serveis.  

 
Pren la paraula el Secretari de la Junta, Sr. Eduard Molina, per explicar als assistents el canvi de criteri de 
la Dirección General de los Tributos respecte de l’aplicació de l’IVA en els serveis que ofereix el Club, posant 
de manifest que ara, la DGT diferència entre pràctica esportiva i l’esbarjo, i que tot i que el Club té el 
reconeixement d’entitat d’interès social que permet no aplicar l’IVA a les quotes dels socis i als serveis 
vinculats directament amb la pràctica de l’esport sempre que es donin directament pel Club a persones 
físiques, la darrera consulta vinculant de la DGT és que els serveis de avarada de les embarcacions meriten 
IVA al tipus general del 21 %.  
 
La Junta ha pres la decisió, com han fet altres Clubs esportius i com proposa la Federació Catalana de Vela 
i altres, que als socis que comptin amb llicència federativa, no se’ls hi aplicarà l’IVA a les factures 
d’avarada, entenent que la possessió de llicència federativa, acredita que el titular té la embarcació amb 
finalitats esportives. 
 
Per la resta les factures per aquest concepte meritaran el 21 % d’IVA. 
 
Per part del President, es proposa a l’Assemblea les següents noves quotes i tarifes: 
 

• Quotes de soci congelades 
• Augmentar les derrames per la rehabilitació de l’edifici de 20 €/trimestre, per tal de mantenir el 

fons de reserva per les obres de rehabilitació de les següents fases. 
• Increment del IPC, 3%, dels serveis nàutics, més el 21% d’IVA en aquells casos que no estiguin 

relacionats amb la competició/escola 
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• Quotes de serveis de pistes exclusivament per socis, congelades. 
• Quotes de serveis de pistes per no socis:  

✔ Pàdel: En el lloguer de pistes a banda del 10€ del lloguer de pista per socis, es cobraran 5€ 
per cada no soci que jugui amb el/els socis. Si la pista es lloga i cap és soci, el preu serà de 30€. 

✔ Tennis: Lloguer de pistes si un és un soci, 2,5€ per soci més 3,5€, per cada no soci. Si la 
pista és lloga per 4 externs, el preu serà de 15€. 

 
Per part del Sr. Josep Calabuig es demana aclariment sobre les tarifes de l’ús de les pistes, explicant-ho el 
Vicepresident de l’àrea esportiva, Sr. Arnau i aclarint que pels socis es mantenen les mateixes tarifes, 
només es proposen noves tarifes pels no socis. 
 
Es sotmetrà a votació al final amb els puntós de l’ordre del dia referits a l’àrea econòmica. 

 
9è. Aprovació de la liquidació de l’exercici vençut 2012 i pressupost 2013. 
 

En aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula l’antic Vicepresident i Tresorer, Sr. Jordi Viladot, per 
explicar els comptes del exercici 2012. Pel Sr. Viladot es fa constar com a fets rellevants que hi ha un 
resultat negatiu de 14.690,87 €, respecte un resultat del pressupost pel 2012 de 220,00 € de benefici, i 
respecte d’un resultat real de 2011 de 2.273,14 € de pèrdues. 
 
També explica que les aportacions dels socis per a millores del Club durant els exercicis 2011 i 2012 han 
estat de 55.590,00 € que tindran impacte, com a beneficis el 2013 quan s’apliquin a millores. 
 
Malgrat això la tresoreria és bona, a final de 31 de desembre (86.036,00 €), explicant que hi ha un “Cash 
Flow” de + 31.020,00 € i que les amortitzacions i inversions han estat correctes. 
 
També explica que en l’apartat de l’escola de vela, té un resultat negatiu de 7.959,00 €, encara que quant fa 
a 1.150,00 € era una despesa de l’any passat que no es va imputar i que respecte de les amortitzacions que 
s’apliquen al concepte de escola de vela, si s’hagués de ser rigorós, no totes li són íntegra i totalment 
imputables. 
 
Hi ha hagut una caiguda generalitzada dels ingressos de quotes, bons, embarcacions, quotes de 
manteniment i transeünts i aquests conceptes representen la meitat de la causa de retrocés del resultat. 
També han caigut els ingressos de l’escola de tennis i pàdel, així com de les subvencions.  
 
Respecte del pressupost pel exercici 2013, pren la paraula el President, Sr. Joan Sanfeliu, que posa de 
manifest els següents fets rellevants del primer trimestre: Està pràcticament acabada la primera Fase de les 
obres, per la qual cosa es passarà a ingrés el dipòsit recollit amb aquesta finalitat i activació de l’import de 
les obres; també s’explica la sortida de la Carmen, amb indemnització, la subcontractació de la gestió 
comptable externa i la contractació puntual, només a l’estiu de una persona de suport per l’atenció del soci, 
i escoles; i l’escola d’hivern de tennis i pàdel que inicialment permetran obtenir uns ingressos aproximats 
de 500,00 € mensuals. 
 
Es fa una repàs dels empleats del Club, explicant els que actualment hi han fixes, els de suport de 
temporada i els entrenadors i monitors. 
 
En aquest punt de l’Assemblea, es proposa tractar el punt 4art. de l’ordre del dia, per la qual cosa es 
procedeix. 
 

4art. Projecte Actualització del Cens. Revisió del “Reglamento de bonos” i aprovació de propostes si 
s’escau 
 
Pren la paraula el Secretari de la Junta, Sr. Eduard Molina, per explicar als assistents que el Club compte 
amb un reglament de Bons, que és de l’any 1.975, molt limitat i adequat a l’època que es va fer però que ara 
s’hauria de revisar.  
 
En qualsevol cas, sí és important que l’Assemblea conegui que és facultat de la Junta directiva, tant la 
decisió d’emetre nous “bons” com la de fixar el valor nominal de cada “bo”. Seria oportú revisar aquesta 
qüestió per tal que aquestes decisions només estiguessin en facultat de l’Assemblea. 
 
El Vicepresident, Sr. Fdez. De Castro, pren la paraula per explicar els tres estats en els que pot estar un 
“bo”, que son els de estar lligat a un soci actiu, bo en manteniment i bo a la venda, així com les condicions 
econòmiques de cadascun dels tres estats, així com també el mecanisme de venda i el que rep el Club en 
cas de venda. 
 
Per tal d’afavorir la venda de Bons i per tant l’entrada de nous socis actius, es sotmet a aprovació de  
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l’Assemblea, la següent proposta: 
 

a. Elaborar un llistat amb el preu objectiu de venda proposat pels titulars de bons a la venda. 
b. Oferir per part del Club els bons en venda de menor preu, davant consultes de interessats (Seguirà 

existint la possibilitat de transacció lliure entre particulars). 
c. Per fomentar l’activació de venda de bons i de forma transitòria proposem reduir la comissió del 

Club a 100€/bo. 
d. Previ a la venda s’haurà de liquidar el deute generat. 
e. Es proposa que aquest deute generi interessos (Interès legal del diner). 

 
Per part del Sr. Xavier Puig, es manifesta que no li sembla malament la proposta però fa l’aclariment de que 
el Club es qui ha de percebre els diners de la venda dels “bons”, com a dipositari, per liquidar-ho després al 
venedor i a més que la Junta ha d’acceptar primer al nou soci, amb la qual cosa té control sobre el preu de 
venda. 
 
S’obre un petit torn obert de paraula sobre aquesta qüestió, en la que intervén els Srs. Jaume Biscarri, 
Xavier Simó i Juan Manuel Martínez; i finalment, es proposa pels Srs. Lluís Carrero i  Sr. Ramón-Felipe de 
Montagut, que aquesta proposta, igual que les altres econòmiques es votin després del torn obert de 
paraula. Proposta que s’accepta pel President i per l’Assemblea.  
 
Respecte del cens, per part del President, s’explica a l’Assemblea que a finals de Juny es pretén tenir 
actualitzada la totalitat de les bases de dades del soci del Club, així com també les embarcacions. S’explica 
que la nova web ja està publicada i que és més explicativa, intuïtiva i pràctica. S’explica el que s’hi pot 
trobar i el que es podrà fer des d’allà. També es fa esment sobre les estadístiques de visites a la web i la 
presència del Club a diferents xarxes socials. 
 
El President també manifesta que, seguint la proposta d’un soci, la Junta vol reprendre la bona pràctica de 
publicar un senzill butlletí amb freqüència quadrimestral que s’enviarà per correu electrònic a tots els 
socis. 
 
Segueix el President informant que s’haurà de signar el document de “bones pràctiques” per tots aquells 
socis que tinguin una embarcació de qualsevol tipus al Club, recordant a tots la obligació de donar còpia 
del rebut d’assegurança, en cas d’embarcacions a motor o de disposar de llicència federativa de lleure o 
assegurança de responsabilitat civil per a tots els navegants de vela lleugera per poder utilitzar la zona 
d’avarada. Es fa un detall del cost de les diferents llicències federatives. 
 

10è. Torn obert de paraula. 
 
Demana la paraula el Sr. Lluís Carrero, per presentar la opinió i suggeriments que farà el Sr. Ramón-Felipe 
de Montagut, el qual, pren la paraula i, previ manifestar que no té res en contra de cap membre de la 
Junta,  entrega un document en “PowerPoint” que demana comentar en l’Assemblea per tal que consti en 
acta que es mostra disconforme amb la gestió de la Junta. Fonamenta el seu desacord en les següents 
consideracions, que demana que constin en acta i així es fa seguidament.  
 
Exposició del Sr. Ramón Felipe De Montagut: 
 
Respecte de l’Escola de Vela, planteja que aquesta provoca dèficit, malgrat les aportacions realitzades i que 
no inclou seguretat social del personal, manteniment de les zodiacs i amortització. Es pregunta que va 
passar el 2011 i que passarà el 2013. També diu que fer l’activitat fora del CMA no capitalitza en activitat 
social i redueix els mitjans per a la activitat esportiva del Club i de salvament. 
 
Manifesta que, al seu parer, això és fa en benefici de 10/12 socis que representen menys del 4 % dels socis, 
i més de la meitat diu que son membres de la Junta i més de un deu per cent no son socis. 
 
Creu que això suposa abandonament de la Seu Social i que és una activitat econòmica superior al 20% del 
pressupost del Club i per tant fora de la potestat de la Junta. 
 
Respecte del Soci Toni Bonet (Campió d’Espanya Juvenil 2013 i Campió del Món Juvenil 2012, manifesta 
que hem d’estar orgullosos i felicitar-nos, però hem d’analitzar com s’ha aconseguit i, posa de manifest que 
el CMA va cancel·lar els entrenaments de Windsurf  per manca de participació i només la Iniciativa pròpia i 
l’esforç personal forja a un Campió. En aquest cas ho ha fet fora del CMA i gracies a l’esforç exclusiu del 
seu pare. 
 
La funció de l’Escola de Vela –diu- hauria de ser aportar la informació necessària per que puguin sorgir 
aquestes iniciatives.  
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Critica el premi, -que qualifica “d’una mica vergonyós” i car-, consistent en cedir per al seu ús una planxa 
de propietat del CMA, i que hagués estat més oportú per exemple regalar el títol, llicència quota gratis –
proposa- fins els 35 anys. 
 
Per part del President se li contesta que no se li podia fer aquest regal atès que com a membre de la selecció 
espanyola disposa de llicència d’honor i per tant ja no paga la llicència.  
 
Quant fa a l’acomiadament de la Secretaria, es pregunta: Si amb 6 monitors en nòmina, amb crisi, reducció 
de “Bons”, impagament de quotes, era tant urgent?, ha passat alguna cosa tant greu que justifiqui la 
manca de informació?. Ara hi ha un pagament imprevist de quitança i sense secretaria un any atès que el 
Club s’ha acollir a la modalitat d’acomiadament objectiu. Ara s’haurà de contractar a una persona a temps 
parcial i no es sap qui serà. Es pregunta si això es pot considerar una bona gestió. 
 
Respecte de les Obres, manifesta que es varen anunciar i aprovar en les Assemblees 2011 i 2012 i es va 
exposar en el tauler d’anuncis de recepció amb fotos i també a la WEB i que semblava un intent seriós de 
redefinició del CMA, atès que es tancava l’accés a no socis, hi havia una millor definició dels vestuaris 
(doble número de dutxes i doble accés, per “humit” i “sec”). Entén que hi ha un incompliment de l’acord de 
l’Assemblea, atès que el nou pla es dedica a fer una sèrie d’obres que no modifiquen la configuració dels 
vestidors, es fa amb un revestiment de gres car i major gruix que redueix els espais, l’enrajolat es només 
d’un metre i mig mentre que l’anterior era fins el sostre, els desaigües son insuficients, queda sorra en el 
plat, les aixetes no estalviaran aigua i el terra es molt brut, per comptes de col·locar terra tècnic. 
 
A la terrassa, diu que no s’aprofita per incorporar  malla electrosoldada de reforç de forjat, es col·loca sobre 
de l’antiga solera sense tenir en compte l’existència de tela asfàltica, i tampoc no es modifiquen pendents. 
Pregunta si continuen els baixants centrals i si hi ha risc d’inundació.  
 
Se li contesta, que a la terrassa no hi havia tela asfàltica i que no hi ha perill d’inundació. 
 
També es queixa que no s’ha tingut informació dels pressupostos de l’obra. 
 
També cita com altres exemples significatius que en l’Aparcament s’ha passat de dissenyar i proposar a 
l’Ajuntament un aparcament compartit amb ús públic a tenir l’aparcament prohibit en la zona de sempre i 
poder ser multats; es queixa que s’han comprat 6 juniors per ús comú, inclòs per regatistes d’altres clubs i 
que l’ús impersonal ha fet que estiguin abandonats a la platja sense amarrar, sense cap atenció i les fundes 
mal lligades amb les conseqüents deterioracions degudes al fort vent. 
 
En aquest punt se l’interromp, pel President, per tal de fer constar que no es cert que s’hagin comprat 6 
juniors nous. De fet només se n’han comprat dos, els altres quatre són els antics que hi havia al Club, 
restaurats. A més es va aprofitar una subvenció a fons perdut per adquirir-los i la idea era vendre dos dels 
juniors restaurats, per tal que el cost de l’adquisició del dos nous pràcticament fora insignificant. 
 
També es queixa que no s’ha aconseguit cap nou restaurador malgrat la crisi i avantatges que ofereix el 
CMA. 
 
Atès que, només un soci ha fet aquestes consideracions i l’Assemblea s’està allargant molt i encara manca 
votar diversos punts de l’ordre del dia, el President manifesta que les altres qüestions, que no se li hagin 
pogut contestar ara i també respecte dels suggeriments que ha plantejat, se li contestaran degudament. 
 
També intervé el Sr. Lluís Carrero, dient que respecte del tema del restaurant hi ha hagut manca 
d’informació. 
 
El Sr. Joan Simó pren la paraula i diu que felicita a la Junta per l’esforç i com ha gestionat la vela, i en 
particular la vela infantil. No obstant però, es queixa que els socis que fan servir la sala del dominó no se’ls 
ha respectat les peticions que en diverses ocasions han fet, sobre tot degut a la manca de condicions de la 
sala a l’hivern. S’ha de tenir en compte que molts d’aquest socis han vist néixer el Club. Demana que es 
consideri deixar la sala en unes  condicions que permetin fer-la servir còmodament inclòs a l’hivern. 
 
Per part del President, se’n pren nota i manifesta que la Junta prendrà mesures, i per part del 
Vicepresident de l’àrea social, Sr. Carlos Fdez. De Castro, opina que una bona gestió del restaurant 
solventaria molts dels inconvenients actuals. 
 
El Sr. Marc Capdevila proposa millorar les pistes de tennis. El Vicepresident de l’àrea esportiva, Josep Ma. 
Arnau, diu que es veritat que les pistes no són de primera qualitat i que han mirat de buscar un sistema 
per restaurar-les íntegrament, però la realitat es que hi han dos inconvenients, el primer el cost, que ara el 
Club no pot assumir, i el segon que tampoc hi ha molts socis que les facin servir. En qualsevol cas, 
s’explica pel Sr. Arnau, que una vegada sanejat el Frontó, es treuran les porteries de la segona pista i es 
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traslladaran al Frontó, per tal d’alliberar d’obstacles la segona pista de tennis. 
 
D’acord amb el que s’ha acordat en aquesta assemblea, i havent-se sotmès a votació només els punts 
primer i segon de l’ordre del dia, pel Sr. President es sotmeten ara a votació la resta de punts amb el 
següents resultats: 
 
 

(I) Sotmesa a votació la proposta feta sobre els “Bons” que consisteix en:  
 
• Elaborar un llistat amb el preu objectiu de venda proposat pels titulars de bons a la venda. 
• Oferir per part del Club els bons en venda de menor preu, davant consultes de interessats 

(Seguirà existint la possibilitat de transacció lliure entre particulars). 
• Per fomentar l’activació de venda de bons i de forma transitòria proposem reduir la 

comissió del Club a 100€/bo. 
• Previ a la venda s’haurà de liquidar el deute generat. 
• Es proposa que aquest deute generi interessos (Interès legal del diner) 

 
La Proposta resulta aprovada per unanimitat del presents, en votar-hi a favor tots els socis 
numeraris amb dret a vot. 
 

(II) Sotmès a votació la aprovació les noves quotes i tarifes consistents en: 
 

• Quotes de soci congelades 
• Augmentar les derrames per la rehabilitació de l’edifici de 20 €/trimestre, amb l’objectiu de 

mantenir el fons destinat a la rehabilitació de l’edifici i endegar les següents fases. 
• Increment del IPC, 3%, dels serveis nàutics, més el 21% d’IVA en aquells casos que no estiguin 

relacionats amb la competició/escola 
• Quotes de serveis de pistes exclusivament per socis, congelades. 
• Quotes de serveis de pistes per no socis:  

✔ Pàdel: En el lloguer de pistes a banda del 10€ del lloguer de pista per socis, es cobraran 
5€ per cada no soci que jugui amb el/els socis. Si la pista es lloga i cap és soci, el preu serà de 
30€. 

✔ Tennis: Lloguer de pistes si un és un soci, 2,5€ per soci més 3,5€, per cada no soci. Si la 
pista és lloga per 4 externs, el preu serà de 15€. 

 
La proposta resulta aprovada per 48 vots a favor i tres en contra dels Srs. Ramón-Felipe de 
Montagut, Sr. Javier Olivet i el seu representat Joan Tutusaus. El Sr. Ramón Felipe De 
Montagut fa l’aclariment que el seu vot va en contra de seguir amb les obres de rehabilitació tal i 
com s’han proposat. 

 
(III) Sotmès a votació l’aprovació de la gestió de l’òrgan de govern, la liquidació de l’exercici 

2012 i el pressupost del 2013: 
 

S’aprova per majoria dels assistents, amb 50 vots a favor i amb l’únic vot en contra del Sr. 
Ramón Felipe De Montagut 

 
No havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, i d’ella la present Acta, que un cop llegida i 
trobada conforme, es signada pel Secretari amb el Vist-i-plau del President.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vist i Plau: El President El Secretari: 
Joan Sanfeliu Sabater Eduard Molina Villanova 

 

 


