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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

29 de febrer de 2016 

 

A les 20:30 hores del dia 29 de febrer de 2016, estan reunits els socis i sòcies de la Unió Esportiva 

Sant Cugat, segons llistat degudament signat per tots, i prèviament convocats per la Junta directiva de 

l’entitat per celebrar l’assemblea general ordinària, amb el següent  

ORDRE DEL DIA  

 Lectura i aprovació darrera acta 

 Presentació de la Memòria d’activitats de l’exercici 2014-2015 

 Liquidació econòmica de l’exercici 2014-2015 

 Presentació del pressupost de la temporada 2015-2016 

 Quotes de soci temporada 2015-2016 

 Ratificació nous càrrecs junta directiva 

 Precs i preguntes. 

 Lectura i aprovació darrera acta 

Es llegeix l’acta corresponent a la darrera reunió extraordinària, del 6 de juliol de 2016.  

Un dels socis presents demana la lectura i aprovació de les actes anteriors, corresponents a 

les sessions extraordinàries del 9 de juny de 2016 i de 30 de juny de 2016. Es llegeixen i són 

aprovats els tres documents.  

 Presentació de la Memòria d’activitats de l’exercici 2014-2015 

Es presenta la memòria, per part de Ramon Cuñé (DT), Joan Minguell (TT) I Oriol Antràs (C. 

àrea social) El document fa un recull de les activitats següents: 

a) Fites esportives de bàsquet i de tennis taula.  

b) Tornejos. 

c) Campus. 

d) Formació. 

e) Activitats socials 

f) Altres. 

El detall de la memòria, així com de la resta dels punts a comentar, s’adjunta a aquesta acta en 

document de presentació a part.  

Els socis i sòcies aproven la memòria. 

 

 Liquidació econòmica de l’exercici 2014-2015 

 

La UESC va tancar l’exercici en una situació d’equilibri financer, segons el tresorer, J. Puiggené.  

Els ingressos han estat els ordinaris, segons allò previst, però s’ha produït un cert superàvit pels 

ingressos procedents dels campus, d’alguns patrocinis amb els que no es comptava i de la Fundació.  
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Per altra banda, existeixen algunes despeses corresponents a recursos humans, que no s’havien 

previst i que superen allò pressupostat en aquesta partida. L’increment és causat per unes majors 

despeses federatives (llicències, arbitratges, etc.) i en l’apartat de serveis professionals, per 

l’assessorament que es va haver de demanar per fer front a qüestions de tipus legal.  

Així doncs, el resultat econòmic mostra un resultat de 9000 euros perquè els ingressos extraordinaris 

han estat més grans i no tant perquè les despeses hagin estat menors.  

S’exposen algunes preguntes per part dels socis referents a les diverses partides(despeses de 

telèfons, de recursos humans...). El tresorer va aclarint a què correspon cadascuna de les quantitats 

demanades. 

El tresorer exposa que caldria aconseguir que les aportacions extraordinàries, destinades a diferents 

projectes que es van presentant,  no pesessin tant en el club. 

Alguns socis sol·liciten el detall de quines empreses fan aportacions a la Fundació UESC i en quines 

quantitats. La presidenta explica que la Fundació i el club són dues entitats diferents i que no és legal 

publicar les aportacions de les empreses a la Fundació. Seguidament, enumera els diferents patrons 

de la Fundació.  

Diversos socis demanen conèixer un desglossament més detallat sobre el que la Fundació aporta a les 

partides de la liquidació de la UESC i s’acorda donar-ho a conèixer mitjançant publicació al web del 

club. 

L’antic president de la Fundació, Jordi Torrens,  demana la paraula per exposar que la Fundació fou 

creada en temps de l’antic president, en Valentí Feixas, per tal que, des de la UESC, es poguessin 

activar programes socials. Entre els patrons nats de la Fundació hi figura l’actual alcaldessa, igual que 

anteriorment hi figurava l’anterior alcalde. Així doncs, afirma, el fet que l’Ajuntament sigui coneixedor 

de les activitats de la Fundació li dóna transparència. Tot i així, recomana potser que es potenciï el 

nomenament de patrons que siguin membres externs al club. La secretària i actual presidenta de la 

Fundació, Sònia Guivernau, agraeix el suggeriment i en pren nota per a actuacions futures.  

Finalment, la liquidació general queda aprovada, però la junta es compromet a fer un comunicat pel 

moment en què es pugui consultar a la web la informació sol·licitada anteriorment.  

 Presentació del pressupost de l’exercici 2015-2016 

El pressupost presentat és de 213.550 euros i està fortament marcat, segons comenta Puiggené, per 

les altes a la Seguretat Social de gran part del personal del cos tècnic.  

Pel que fa a les despeses federatives, és remarcable l’increment de la quota de l’assegurança, que ha 

suposat una pujada molt considerable. En aquest sentit, cal tenir en compte que més equips suposen 

més ingressos, però també més despeses. 
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Entre els socis sorgeix la pregunta sobre si tots els entrenadors estan contractats, a la qual cosa, 

Puiggené respon afirmativament, bé a través d’un contracte laboral o bé a través d’un de voluntariat.  

Seguidament es pregunta si hi ha despeses pensades per les pilotes, ja que sembla que els jugadors 

han de dur pilotes de casa i que en fan falta.  

Es respon que hi ha hagut una despesa de 4000 euros en pilotes i que s’ha fet una inversió important. 

Així mateix, el tresorer aprofita per demanar que l’entrenador o entrenadora es faci responsable 

d’aquest tema. El fet que s’hagin demanat pilotes als nanos, potser ha estat per fer exercicis diferents 

dels habituals, però, en principi, hi ha d’haver pilotes suficients.  

El tresorer continua explicant que el material i la formació són eixos que econòmicament estan 

garantits i que es vetlla i s’ha de continuar vetllant per la preservació del material. 

El pressupost està calculat per fer un lleuger superàvit. El superàvit anterior eixuga el dèficit acumulat 

de temporades anteriors.  

Finalment, després de totes aquestes qüestions, queda aprovat el pressupost. 

 Notificació quotes de soci  

Les quotes de soci/sòcia queden fixades en 60 € / any. Pel soci/sòcia col·laborador/a: 30€/any.   

 Ratificació nous càrrecs Junta directiva 

Es detalla la composició de la Junta directiva actual, amb el detall de cada càrrec i el nom de la 

persona que l’ostenta.  

• Jordi Puiggené, vicepresident econòmic i tresorer 

• Joan Carles Sada, vicepresident de l’àrea esportiva femenina 

• Eduardo Ferrer, vicepresident de l’àrea esportiva masculina 

• Elies Villalonga, vicepresident de l’àrea d’organització  

• Núria Pérez, vocal de l’àrea d’organització 

• Pilar Bladé, vocal de l’àrea social 

 

Alguns socis demanen que es sotmeti la ratificació de la nova composició de la Junta a votació 

individual a mà alçada, obtenint-se els resultats següents: 

Vots a favor 14 

Vots en contra 7 

Abstencions 5 

Així doncs, queden ratificats els membres actuals de la junta directiva.  

 Precs i preguntes 

- En referència a la 3ª edició del Torneig de Reis, un soci pregunta per què no hi ha hagut cap 

equip femení i mostra el seu disgust pel fet que només hi jugués un equip del masculí.  

Pel que fa a la primera qüestió, el director tècnic de la secció femenina, en Xavier Dorio, explica 

que el nivell de les nenes va impedir trobar equips adients per fer la competició. 
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Quant a la segona pregunta, el director de la secció masculina mostra el seu acord i recull el 

comentari de cara a properes edicions per esmenar-ho en la mesura del possible.  

Arribat aquest punt, J.C. Sada, vicepresident de l’àrea esportiva femenina, es mostra obert a 

l’acceptació de qualsevol comentari per propiciar la millora en l’àmbit esportiu. 

- Un altre soci planteja la necessitat que les activitats es posin en debat, a la qual cosa els 

vicepresidents de l’àrea esportiva li expliquen que sovint la limitació està posada pel fet que 

l’Ajuntament demana que es sol·licitin les coses amb antelació i, a més a més, té dates molt 

tancades per qualsevol event. Tot i així, comenta E. Ferrer, és possible penjar un calendari 

amb tots els actes que la UESC programa al llarg de l’any.  

- Intervé un altre soci exposant que li agradaria que a l’assemblea es parlés més de bàsquet i 

llança una pregunta  sobre si la política continuarà sent la mateixa en els sentit que cada any 

es mantinguin les mateixes jugadores amb els mateixos equips o si és possible que es 

barregin. J. C. Sada respon que la dificultat ve pel fet que només hi ha un equip de cada 

categoria. Els equips cadets són tres, però són els únics. Exposa també la problemàtica que 

genera el fet que no hi hagi permís per part de l’Ajuntament per acceptar minis i pre-minis, la 

qual cosa dificulta l’evolució d’equips des de la base.  

- Es genera també un debat entorn a la problemàtica de les pistes i al fet que els equips puguin 

baixar el nivell competitiu. Oriol Antràs, intervé per exposar la seva estima cap al club, on ha 

passat molts anys, primer com a jugador, després com entrenador i ara com a coordinador i on, 

assegura, es pot mantenir perfectament la convivència entre una línia competitiva i una social.  

- Per últim, un soci comenta a títol anecdotari que a la viquipèdia encara hi figura com a 

president l’anterior soci, Valentí Feixas.  

 

I, sense cap altre comentari, es dóna per acabada la reunió 

       a Sant Cugat del Vallès, a 29 de febrer de 2016 

 

 

 

 

La Secretària       La Presidenta 

 


