Assemblea General Ordinària del Club Cadí Canoë-Kayak
Data: 2 de febrer de 2018.
Hora: 10,30 hores en primera convocatòria
20,00 hores en segona convocatòria
Lloc: A la sala gran del Parc del Segre

Hi assisteixen:
Marc Vicente, president
Carles Joan Martí, tresorer
Eva Serra, vocal
Marta Martínez, vocal
Isabel Martínez, vocal
Pol Vidal, vocal
Jordi Moragues, secretari
Vicenç Vilarrubla
Marc Moragues
Mª Teresa Fernández
Valérie Chica
Carmen Rúa
Manel Torras
Alex Gay
Pere Dòria

Ramón Felipó
Susana Balatsegui
Mª Antonia Fernández
Enric Balastegui
Albert Picado
Xavier Travé
Núria Vilarrubla
Lluís Grau
José Manuel Cousillas
Norbert Aguilera
Josep Romero
Cinta Pujal
Isabel Travé
Jordi Barroso
Núria Guàrdia

Ordre del dia:
1- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’assemblea anterior.
2- Lectura de la Memòria d’activitats 2016-2017.
3- Presentació i aprovació, si escau, de l’exercici econòmic del 2017.
4- Aprovació del pressupost per aquest any 2018.
5- Presentació i aprovació, si escau, de la modificació de condicions de la
quota de soci núm. 2
6- Presentació i aprovació de l’ ideari del Club i el seu decàleg.
7- Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
8- Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1) Pren la paraula el president Sr. Marc Vicente per fer una petita explicació del
funcionament de l’assemblea i tot seguit fa lectura de l’acta de l’anterior
assemblea. Demana l’aprovació de la dita acta. S’aprova l’acta per part de
l’assemblea.
2) El Sr. Marc Vicente dóna la paraula a en Carles Joan Martí com a tresorer
per donar els comptes de l’any 2017. Per part del tresorer comença la seva

explicació informant-nos de la situació difícil econòmicament per la que
passa el club, però assumible si es produeix un ajustament del pressupost el
2018. Després del tancament de comptes s’ha produït un dèficit aproximat
de 4.000 €. Principalment el desfàs pressupostari és degut a la gran activitat
del club en organització de proves i desplaçaments de gran quilometratge.
Posteriorment fa el desglossament per partides.
L’ assemblea acorda fer pagar 8€ per devolució de rebuts de socis
retornats pel banc, ja que al final de l’any és un import considerable. També
l’assembla acorda fer pagar al palista l’import d’inscripció, si no fa acte
de presència, ni informa de la no assistència.
El tresorer explica també la desviació pressupostària en l’apartat de
personal: el principal motiu és la contractació d’un coordinador d’entrenadors
què, després de veure que en aquest moment no és factible seguir amb
aquesta despesa, s’ha rescindit el seu contracte.
Pren la paraula el Sr. Enric Balastegui per fer constar que no veu cap ingrés
per part de l’Ajuntament. Se li respon que l’Ajuntament, degut a la crisi, no
pot fer front a aquestes partides. El Sr. Balategui exigeix que es torni a
demanar aquesta aportació, donat que l’Ajuntament al 2017 va donar el seu
compromís de fer-la. El Sr. Lluis Grau proposa no pagar la quota que
anualment paga el club, com a forma de pressionar a l’ajuntament.
3) Presentació del pressupost 2.018 per part del tresorer. Aquest any la
principal despesa es produirà amb el desplaçament dels d’ Augsburg. Hi ha
debat per part de diferents socis per si no seria necessari, degut a l’estat
econòmic del club, d’ajornar aquesta sortida. Finalment, l’acord és de què
hem de seguir igual, fent una aportació mínima de 60 €. S’ha d’intentar
aconseguir ingressos per aquest desplaçament.
4) El President Sr Marc Vicente presenta la memòria d’activitats de la
temporada 2016-2017, fent explicació de cada una de les activitats tan
esportives com socials del club. Per part de l’Assemblea es dóna l’aprovació
de dita memòria.
5) Seguidament el president dóna la paraula al Sr.José Manuel Cousillas per
explicar els tipus de quotes que fins al moment estan en vigor. Fa referència
a la quota n.2, de la que proposa fer una modificació, concretament al que
correspon a palistes majors de 23 anys que no formin part del Centre de
Tecnificació perquè puguin, amb aquesta quota, haver de pagar el
suplement de competidor, sempre i quan siguin persones que pertanyin al
club. Aquest supòsit s’ha de demanar directament a la Junta Directiva.
Queda aprovada aquesta modificació de quota n. 2 per part de
l’Assembla.
6) El President Sr. Marc Vicente pren la paraula per fer la presentació de l’
ideari i decàleg del club.
7) S’informa de la dimissió del secretari Sr. Jordi Barroso. El president proposa
al Sr. Jordi Moragues per formar part de la Junta com a

