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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

Dilluns 23 de febrer de 2015 

 

Sent les 19’30 hores del dia 17 de març de 2014, estan reunits en segona convocatòria, 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  a través de la web oficial del club i del Diari de Sant 

Cugat per celebrar sessió general ordinària , amb el següent: 

ORDRE DEL DIA  

 Presentació de la Memòria d’activitats de l’exercici 2013-2014 

 Liquidació econòmica de l’exercici 2013-2014 

 Presentació del pressupost temporada 2014-2015 

 Quotes de soci 2014-2015 

 Precs i preguntes.  

 

Aprovació de l’acta de l’assemblea de socis anterior i presentació de la memòria d’activitats 

de l’exercici 2013-2014 

 

La reunió comença amb la lectura de l’acta de l’assemblea anterior i la presentació de la memòria 

d’activitats, referint de forma resumida els punts següents: 

-Fites esportives aconseguides en bàsquet i tennis-taula. 

- Tornejos realitzats. 

- Valoració dels Campus. 

- Activitats esportives i socials realitzades segons detalla la memòria. 

- Activitats de formació. 

 

Finalitzada la presentació es realitza el comentari sobre la conveniència d’incrementar la 

participació dels pares, a través de partidets, per exemple, amb motiu de la Diada. Igualment, es 

comenta que la participació dels nens i nenes durant la presentació dels equips és molt limitada. La 

secretària recull el comentari per poder-lo valorar de cara a properes presentacions, tot i que 

argumenta que la situació d’espera, nervis i espai petit per ubicar tants nens i nenes, dificulta que 

puguin participar tots de forma molt més activa que la que es va fent cada any. Igualment, comenta, 

es va decidir que no era el millor dia per fer les fotos individuals i d’equip, donat que als soterranis 

del pavelló, que es on es congreguen els nens i nenes, hi fa molta calor i els equips estan molt 

nerviosos. Es va veure més convenient fer-ho amb posterioritat, per tal de realitzar-ho amb més 

calma i millor qualitat.  

Tant l’acta anterior com la memòria queden finalment aprovades per cap vot en contra.  
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Liquidació econòmica de l’exercici 2013-2014 i presentació del pressupost temporada 2014-

2015 

 

El vicepresident, Sr. Palou, inicia la liquidació de l’exercici comptable corresponent a la temporada 

13-14. 

Comença fent la presentació dels ingressos que ha tingut l’entitat.  

Un dels socis assistents pegunta pels patrocinis actuals i el Sr. Palou consulta telefònicament amb 

el Sr. Clemente, que és la persona que ha elaborat els comptes en tant que tresorer de l’entitat.  Un 

cop esmentats els diferents patrocinis, el Sr. Bas fa notar que algun dels patrocinadors actualment 

anunciats al pavelló no forma part del llistat. El Sr. Palou explica que és possible que això s’hagi 

donat perquè han estat fent alguna reforma al pavelló i no s’havien fet canvis recentment, perquè 

l’Ajuntament no donava permís. Tot i així, afirma, és cert que caldrà canviar aquesta publicitat i 

actualitzar-la.  

Així mateix, l’esmentat soci demana per la funció de la Fundació i expressa una queixa sobre la falta 

d’informació sobre la mateixa. Així mateix, demana que els estatus del club estiguin també penjats 

al web.  Valentí Feixas, antic president i soci actual del club, explica que la Fundació va sorgir, com 

moltes altres, per aconseguir patrocinis de diverses empreses. El comptes de la Fundació, el seu 

patronat i la seva normativa, continua, no són objecte d’aquesta assemblea.  

En aquest moment, un altre soci expressa que l’assemblea no es va comunicar prou bé. El senyor 

Palou i la Sra. Guivernau comenten que fou publicada al Diari de Sant Cugat, que va haver de fer 

lloc perquè la comunicació entrés i poder complir així amb els terminis vigents segons els estatuts. 

Així mateix, es va comunicar en el taulell d’anuncis i a la web del club. Tot i això, reconeixen que 

potser s’hauria d’haver enviat convocatòria personalitzada a cadascun dels socis i anoten la 

demanda per satisfer-la en futures ocasions. 

El Sr. Palou continua responent els comentaris que es fan arran del primer full presentat sobre els 

ingressos. Un soci expressa que creu que hi ha massa equips i que caldria que el club fos més 

exigent amb els nois i noies.  Exposa que potser hi ha alguns nens i nenes de Sant Cugat que 

haurien de fer bàsquet als instituts i no a un club com la UESC.  A aquest comentari se n’ajunten 

dos més. Una queixa per la manca de pretemporada de l’equip infantil vermell i una altra perquè la 

UESC no agafa nois i noies de categoria mini. 

El vicepresident exposa que com a club dependent de l’Ajuntament, en tant que ells són els que ens 

proporcionen les pistes, es club està tenint molts problemes i lluitant molt per aconseguir el màxim 

de beneficis. Explica que a Sant Cugat existeix una organització fonamentada en la OMET que 

s’encarrega dels Jocs esportius en edat escolar i no està permès als clubs de bàsquet agafar nens i 

nenes d’aquesta edat. De totes maneres, s’està pressionant de totes les formes possibles per 

aconseguir que això canviï i que també tinguem les pistes que ja teníem i que ara s’han hagut de 

repartir amb l’altre club de la ciutat. Arribat aquest punt, explica la història de la fundació del club 

bàsquet Mirasol, originat a partir de la pròpia UESC.  
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També exposa la configuració dels equips en forma piramidal, que abastaria una base amplia 

d’equips preinfantils i infantils en formació, donant resposta a tots aquells nens i nenes que volen 

jugar a bàsquet i a qui el club, tot i que no sempre ha estat així, els hi vol donar cabuda.  

La secretària, per tal de mostrar la comprensió respecte de les preocupacions exposades fins aquell 

moment,  llegeix una carta de la presidenta, adreçada als socis i que s’adjunta a aquesta acta, en la 

qual mostra el coneixement dels diversos problemes que ha de resoldre l’Ajuntament i demana una 

mica de paciència als socis de cara a la construcció d’un nou pavelló que ha d’ajudar a millorar la 

situació.  

El vicepresident continua explicant també que a l’inici de la junta actual, s’havia partit d’una situació 

en què existia un equip molt professionalitzat, però que representava un gran cost per l’entitat i que 

es va haver de reorganitzar. També aprofita per comentar que les exigències de tot tipus, però 

sobretot econòmiques, que recauen sobre el club són moltes (pagament de pistes, seguretat socials 

dels entrenadors, etc.) Exposa que el club està mirant com resoldre aquest darrer tema i que ja ha 

començat a contractar algunes persones. Tot i que encara no està tot resolt s’està estudiant la millor 

manera d’anar cap a la legalitat.  

S’estableix un cert debat en la reunió i pren la paraula el soci Sr. Baqués, que inicia la lectura d’un 

escrit en el qual afirma que, com advocat escollit pel club en el seu moment, va actuar com a 

representant legal fins que va abandonar aquesta responsabilitat en veure que la seva demanda 

d’eleccions per resoldre la situació d’il·legalitat en què, segons ell, està la junta, no era atesa. 

Continua dient que  ell coneix a fons aquest pressupost perquè ha ajudat a la seva elaboració i que 

no el pensa aprovar perquè no és clar, fins al punt que el tresorer, Sr. Clemente, amb qui ha 

treballat molt a gust tot aquest temps, s’ha vist obligat a dimitir, igual que ho van fer en el seu dia 

l’antic director tècnic, Sergi Sánchez i l’entrenador del sènior, Marc Guillén. Afirma que ell coneix 

que es van pagar diversos sopars a càrrec d’aquesta liquidació en un restaurant que pertany al 

marit de la presidenta, amb tot el que això suposa de benefici per a la seva família i per tota la junta, 

que d’alguna manera potser es va aprofitar d’aquesta situació. Demana la no aprovació dels 

comptes. 

 

El Sr. Palou dóna les explicacions pertinents sobre les dimissions que afecten a l’equip tècnic i que, 

segons exposa, no tenen a veure amb el desacord amb la comissió esportiva, tal com havia afirmat 

el Sr. Baqués. El Sr. Salvatore Fauzia, soci i propietari del restaurant sobre el qual s’ha fet l’anterior 

comentari acusador, explica la contribució de seixanta àpats, que l’esmentat restaurant va fer a la 

tómbola realitzada amb motiu de la Diada i que encara s’estan fent efectius actualment.   
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Arribat aquest punt pren la paraula el soci i membre de la junta, Sr. Beltrán. Afirma que ell hauria 

d’haver estat presentant aquesta assemblea ja que era el vicepresident de la junta, però que 

diumenge es va assabentar que havia deixat de ser-ho, per convertir-se en vocal, expressió sobre la 

qual ironitza.  Afirma que se l’ha bandejat i que, en referència als patrocinis que s’havien demanat 

abans, els 3000 euros aportats per Catalana d’Occident, són gràcies al fet que ell hi treballa en el 

departament d’informàtica i ho ha fet possible. Afirma que la situació en la junta és molt tensa, la 

qual cosa ha portat al tresorer, a qui aprecia com una bellíssima persona, a dimitir. Igualment, 

explica que en la darrera junta es va realitzar una “votació” per veure qui volia convocar eleccions i 

expressa que la desunió es va fer clarament palesa. Per últim, tanca la seva intervenció : “jo no voto 

per l’aprovació d’aquest pressupost, jo no voto per la presidenta”. 

El Sr. Valentí Feixas intervé novament i afirma entendre la intenció o intencions del Sr. Beltrán 

després d’aquest discurs. Tot i això, demana als socis que no paralitzin el funcionament del club a 

aquestes alçades de la temporada, que aprovin els comptes i que, amb més calma, posteriorment,  

es debati el que calgui i convingui.  

El Sr. Palou argumenta que l’important és el club i que no se’n treu res de discutir sobre qui fa més i 

qui fa menys dins de la junta.  

La sòcia, Sra. Imma Parés, tot i que elogia la voluntarietat de la junta, s’afegeix a la idea de 

convocar eleccions com ha passat amb el club de rítmica, al qual ella també està vinculada.  

Sorgeix la qüestió sobre el viatge a l’Índia que un soci diu haver conegut a través d’un company del 

FC Sant Cugat. Aquest soci demana informació sobre el cost d’aquesta activitat. La secretària 

respon que existeix un projecte que està en fase inicial i que, òbviament, no es costejaria mai amb 

les quotes dels socis. És un projecte de col·laboració amb la Fundación Vicente Ferrer i que està 

emmarcat dins l’acció social del club.  

 

El Sr. Baqués pren novament la paraula per a insistir en el fet que la junta actual es troba en 

situació d’il·legalitat, donat que no consta enlloc que l’any 2010 s’hagués realitzat cap assemblea on 

la modificació dels estatuts hi constessin en l’ordre del dia. La secretària manté que aquesta 

assemblea es va realitzar, com així ho acredita alguna de la documentació presentada al Consell de 

l’esport i obtinguda a través de l’arxiu dels mitjans de comunicació. El Sr. Baqués afirma que aquest 

òrgan, el registre del Consell català de l’esport, únicament es va limitar a repetir les dades que se li 

van fer arribar, però que ningú pot demostrar que aquesta assemblea es fes i aprovés la 

modificació. En aquest moment del discurs, demana insistentment a la Sra. Guivernau si l’acta de 

l’assemblea de socis de l’any 2010 consta en el llibre d’actes, a la qual cosa la secretària contesta 

que, en efecte, no hi consta i que per aquest motiu es va haver d’impulsar tota la recerca 

documental d’altres papers que acreditessin que aquest fet havia tingut lloc. El Sr. Baqués insta a 

tothom novament a no aprovar la liquidació i a demanar eleccions per acabar amb aquesta situació, 

diu ell, d’il·legalitat i desori.  
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La Sra. Núria  Pérez rebat aquesta idea, tot argumentant que els socis estan rebent molta 

informació, però que aquesta no està contrastada i que no es pot fer cas només d’una versió, que li 

agradaria tenir més informació. 

 

Així mateix, el Sr. Del Cerro demana assessorament legal i financer per poder debatre millor alguns 

dels punts que s’han tractat i no parlar amb desconeixement de causa. 

Disposats a realitzar les votacions per aprovar els comptes i la demanda d’eleccions, el Sr. Baqués i 

el Sr. Beltrán li neguen la possibilitat de votar al Sr. Salvatore Fauzia perquè que s’havia fet la seva 

inscripció recentment i els estatuts establien que no es podia fer. Així mateix, també neguen la 

possibilitat d’utilitzar els vots delegats aportats per alguns altres socis.  

S’inicia la votació dels comptes i, davant del primer vot a favor de la liquidació el Sr. Baqués 

manifesta literalment “onepoint, igual que a Eurovisión, ¡qué pena!. Igualment, en el moment de 

pronunciar al seu vot en contra manifesta “voto “no” per la claredat i la transparència de la UESC” 

Finalment, els comptes (liquidació i pressupost) no s’aproven per 11 vots a favor, 29 en contra i 4 

abstencions. 

També s’aprova instar a la junta a convocar eleccions per 31 vots a favor, 7 en contra i 2 

abstencions.  

El Sr. Baqués demana que consti en acta que s’ha de convocar una junta ràpidament, (dues o tres 

setmanes) per posar data d’eleccions.  

Arribat aquest punt es dóna per finalitzada la reunió, estenent-se la present Acta de l’Assemblea, 

signada pel vicepresident esportiu i la secretària. 

      A Sant Cugat del Vallès, a 23 de febrer de 2015 

 

La Secretària,       El Vicepresident, 

 

 

 

 

           

 Sònia Guivernau      Xavier Palou 


