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Club de Tennis Barà 

Estimat consoci i amic: 
 
En virtut de les atribucions que confereixen els Estatuts Socials a la Junta Directiva, es 
convoca Assembla General Ordinària, que es celebrarà als locals del Club, el dia 19 
d’abril de 2019 a les 10,30 h. en 1a. convocatòria i a les 11 h. en 2a. convocatòria. 
 

Ordre del dia  
 

1. Lectura i aprovació si s’escau de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària 

celebrada el dia 24 de març de 2018.  

 
2. Memòria Social i Esportiva de l’exercici 2018. 

 
3. Liquidació del pressupost, balanç de l’exercici, rendició de comptes i aprovació, si 

s’escau, tot això de l’any 2018. 

 
4. Pressupost per l’exercici 2019. 

 
5. Propostes de la Junta Directiva. 

 
6. Propostes que enviïn els socis a la Junta Directiva amb 15 dies d’antelació a la 

data de l’Assemblea. 

 
7. Torn de paraules. 

 
V.   i   P. 
EL PRESIDENT       LA SECRETÀRIA 
 

                                                                             
Antoni Rovirosa       Rosa Maria Ojeda 
 
Roda de Berà, 18 de març de 2019
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NOTA: La informació sobre els punts 1, 3 i 4 de l’ordre del dia de l’Assemblea Ordinària, 
es trobarà a disposició dels socis a partir del 9 d’abril a les oficines del Club. 

 
 
A Roda de Berà, essent les onze hores del dia vint-i-quatre de març de dos mil 

divuit, prèviament convocada i en segona convocatòria, ja que no hi havia el quòrum 
suficient en la primera, es celebra l’Assemblea General de Socis del Club de Tennis 
Barà, la qual presideix i declara oberta el President de l’entitat, el senyor Antoni 
Rovirosa Morgades. Assisteixen els socis que figuren al final d’aquesta acta. Actua com 
a Secretària la senyora Rosa Maria Ojeda, que ho és de la Junta Directiva. 

 
En primer lloc el vicepresident Joan Josep Jané enumera els punts a tractar en 

la reunió d’avui. Tot seguit es dóna la paraula al President, Antoni Rovirosa, que fa un 
recordatori per tots els socis difunts. Tot seguit fa el següent discurs d’apertura: 

 
“Benvolguts amics, bon dia i moltes gràcies per assistir avui a l’assemblea 

general. 
 
La junta directiva i la meva persona ja portem 33 mesos de mandat. Durant 

aquests mesos, s’han fet moltes actuacions i varies intervencions  importants i de molta 
repercussió per la vida d’aquest club. Han estat decisions importants però, sota el 
nostre criteri, eren imprescindibles. 

 
En primer lloc, volem donar la benvinguda als nous restauradors: el Sebastian i 

la Valeria, que ja fa 4 mesos que estan amb nosaltres. Estem molt contents amb la seva 
tasca i vull aprofitar per felicitar-los i desitjar-los un futur pròsper i exitós en el nostre 
Club.  

 
En segon lloc, volem fer esment i felicitar els serveis de Administració i gestió del 

club, en mans del Toni Fernández, que, com haureu pogut comprovar en aquests 
darrers mesos, ens ha ajudant molt a dinamitzar, gestionar i a controlar el nostre club 
més eficientment.   

 
Fer esment a la persona de l’Antonio Mesa, responsable de gestió de pistes i 

manteniment, que dia rere dia aconsegueix que el club estigui en perfectes condicions  
per a tots nosaltres. 

 
Cal citar, com no, els entrenadors esportius, figures tant importants pel club: 
 

- En Katio Larrosa, que ha aconseguit organitzar els torneigs de tennis + els 
arbitratges del nostre club de forma molt eficient, així com defensar les escoles 
d’estiu i d’hivern que no estan passant pel seu millor moment. 
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- L’ Adrià Guisado, que ha aconseguit que en el pàdel tant, masculí com femení, hi 
hagi un clima de bon rotllo i companyerisme, a mes d’ uns alts nivells 
d’entrenament. 

 
El nostre mes sincer agraïment, a tot dos, per la seva dedicació al nostre club. 
 
Donem la benvinguda a tots els nous socis i els desitgem que gaudeixin del club i 

que se sentin com a casa. Es per això, que demano que els socis que portem més temps 
al club facin una tasca d’integració amb ells i els ajudin a formar part de la família del 
nostre club.      

 
No voldria acabar, sense esmentar la satisfacció de veure que el full de ruta 

seguit per aquesta junta des del primer dia, està començant a donar els seus fruits. 
 
Us vull citar alguns exemples que ho corroboren:  
 
- La inversió de la oficina de recepció, tant qüestionada per alguns, queda 

sobradament demostrat, i crec que avui ningú pot estar-hi en desacord, que ha estat un 
èxit rotund i ha estat peça clau per tal de poder controlar millor les nostres 
instal·lacions i per tal d’ajudar a dinamitzar econòmicament el nostre club.  

 
- El canvi de sistema d’administració del club, també molt qüestionat per 

alguns socis, creiem, i ara ho podem confirmar, que ha estat una decisió encertada i 
fonamental per a la sostenibilitat del nostre club. Els números així ho corroboren. 

 
-  Un exemple més de l’èxit del full de ruta son les inversions realitzades entre el 

2017 i principis del 2018 i que avui ja son una realitzat al nostre club. Son bona part del 
compromís que vàrem adquirir en el nostre projecte de junta i vull aprofitar per tornar-
les a comentar, que han estat les següents:  

 
- La nova pista nº 5 de pàdel.  
 
Que el pàdel s’està consolidant és una realitat, només es heu de veure la 

quantitat d’equips que tenim competint i els ingressos assolits per lloguers de pistes de 
pàdel, entre altres fets. Aquests i altres factors fan que les pistes tinguin una alta 
ocupació i que, per tant, hagi estat necessari realitzar aquest inversió per seguir 
creixent. 

 
- La piscina  
 
Tot i que no s’ha pogut fer la inversió prevista de canvi de paviment de la zona 

de la piscina, sobretot per la despesa que vàrem tenir que realitzar l’estiu passat per 
renovar-ne l’interior, creiem que la col·locació de la gesta artificial al voltant de la 
piscina ha donat un bon resultat i ha aportat la funció desitjada. 
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- La il·luminació nova de la pista nº 1 de tennis. 
 
Vull agrair de nou, a l’empresa Disano la seva desinteressada col·laboració en 

aportar-nos 4 dels 12 projectors que hi ha a la pista. 
 
- La renovació total del Gimnàs 
 
Hi hem col·locat un nou parquet, s’ha enguixat i pintat de nou, i s’hi han 

col·locat màquines noves. En podreu gaudir en breu.  
 
- La renovació de la pista nº 3 de tennis amb la marca GREEN SET que com 

podeu veure ja s’està duent a terme i que en breu en podreu gaudir. 
 
- A part d’aquestes inversions s’han hagut de fer intervencions  al restaurant i a 

la cuina per tal d’adequar-lo i sanejar-lo.  
 
- També hem hagut de invertir en posar una pèrgola nova a la zona de la 

terrassa i un aire condicionat al menjador del restaurant.     
 
-  Finalment, destacar la despesa en manteniment i pintura de les instal·lacions 

que es realitzen periòdicament i que també han ajudat a donar una bona imatge del 
club i a fer-lo més atractiu. 

 
Be, totes aquestes inversions i d’altres que ens agradaria fer, han fet i faran que 

el nostre Club de Tennis Barà cada dia estigui mes viu, que hagi deixat de ser un club 
només de cap de setmana i d’ estiu, i s’hagi convertit en un club de tot l’any.  

 
Com podeu comprovar, dia rere dia cada vegada més costa aparcar davant del 

club, tant al mati com a la tarda, i això, com recordareu els socis mes veterans, nomes 
succeïa durant l’estiu i ens alguns caps de setmana puntuals. Per tot plegat estem molt 
contents. 

 
I com no, per finalitzar, i ja se que és un comentari que repeteixo a cada 

assemblea, vull manifestar, un cop més, i de forma molt enèrgica, que tinc una sort 
increïble de tenir una junta tant compromesa, tant treballadora i amb tantes ganes de 
col·laborar com la que tinc. 

 
El meu més sincer agraïment a tots ells un cop més.” 
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A continuació es dóna la paraula al vicepresident Joan Josep Jané. En primer 
lloc es comenta el primer punt de l’ordre del dia referent a l’acta de l’Assemblea 
General Ordinària celebrada el dia quinze d’abril de dos mil disset. Cal comentar abans, 
que hem tingut un problema informàtic, i part de l’arxiu on l’Administrador havia 
anotat les opinions dels socis durant la assemblea de l’any passat s’ha perdut.  Val a dir 
que ja hi hem posat remei instal·lant un nou antivirus.   

 
Hem intentat fer memòria entre tots i hem redactat de nou aquestes 

intervencions que son les que podeu veure a l’acta de la memòria. Us demanaríem que 
si algú veu que hi falta la seva intervenció o que no la hem redactat correctament ens 
ho digui i prendrem nota per tal de modificar-la i adjuntar-la a la nova acta d’aquest 
any per deixar-ne constància.  

  
Com que s´ha fet entrega de la memòria de l’exercici 2017 a tots els assistents i 

en ella hi figura l’acta del 2017 si ho creieu necessari la llegim, però si creieu que no es 
necessari llegir-la ara la podem aprovar a mà alçada i després qui detecti que falta la 
seva intervenció a la assemblea del 2017 o veu que el redactat no és correcte o és 
insuficient ens ho pot dir al final al torn de precs i preguntes i ho farem constar en la 
acta actual o ens ho pot fer-ho arribar per correu en els pròxims 30 dies i ho inclouríem 
també. 

 
No cal dir que lamentem profundament les molèsties ocasionades.  
 
Es vota i es dispensa la lectura. Es procedeix a aprovar l’acta a mà alçada. Es 

dona per aprovada. 
 
El segon punt a tractar és la memòria social i esportiva de l’any dos mil disset.  
 
Es cedeix la paraula a la Secretària Rosa Maria Ojeda, responsable de l’àrea 

social. Fa una breu ressenya dels esdeveniments més importants. Les activitats socials 
de l’any 2017 es van realitzar, gairebé totes, durant els mesos de juny, juliol i l’agost. 
En el mes de juny es va celebrar la revetlla de Sant Joan. Al juliol es van fer les cloendes 
dels Campionats Interclubs Femení de Tennis, les nits de cinema a la fresca, el sopar de 
les havaneres que és un clàssic del Club molt esperat i amb una molt bona assistència i 
com a novetat és va fer el sopar espectacle Festa Brasilera, que va ser una nit molt 
divertida i original amb una gran participació. Durant el mes d’agost es van dur a terme 
els campionats del mus, durant dos dies, de la canastra i del domino, durant quatre 
dies, amb els corresponents sopars. També es va fer el sopar Festa Eivissenca, que, 
com cada any, va ser l’activitat més concorreguda i participativa de l’any, la Festa 
Infantil a la terrassa amb el Cinema Infantil a la Fresca a continuació, el Sopar Social, 
una Conferència Històrica de l’Arc de Berà amb una exposició gràfica molt interessant 
que vam poder gaudir durant quasi una quinzena, la Missa pels Difunts i la Cantada de 
la Coral Verge de Barà i ja per tancar la temporada d’estiu, la Nit de Varietés. 
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En relació a la memòria esportiva agafa la paraula el responsable de l’àrea 
esportiva, en César Masià. Per començar comenta que el tradicional Open d’Estiu de 
Tennis del CT Barà passa a denominar-se Open CT Barà, ja que entra a formar part del 
Circuit Nacional IBP i es celebrarà del 28/05 al 03/06. 

 
A continuació passa a enumerar els campionats de Tennis i Pàdel que s’han 

organitzat al Club: 
 

PÀDEL 

1r Torneig de Pàdel del Circuit Bronze de la FCP amb 154 jugadors inscrits. 
Social de Pàdel amb 106 jugadors inscrits. 
Open Nocturn de Pàdel amb 86 jugadors inscrits. 
Pàdel solidari per la marató de TV3 amb 34 jugadors inscrits. 
 

TENNIS 

Circuit Head Promeses amb 84 jugadors inscrits. 
Campionat Supertennis de la FCT amb 78 jugadors inscrits. 
Circuit Head d’Hivern amb 82 jugadors inscrits. 
Open Tennis Barà amb 49 jugadors inscrits. 
Petit Masters amb 235 jugadors inscrits. 
Social de Tennis amb 101 jugadors. 
 
S’agraeix la tasca en l’Open a en Katio Larrosa i a l’Antonio Mesa. També en 

especial als spònsors: Bimèdica, Moritz, personalgym, Grup Stel Campings, Codorniu 
Raventós, Licors Jané, Font D’Or, Rives, Jané Ventura, Vermuts Miró i al recolzament 
institucional de l’Ajuntament de Roda de Berà. 

 
Per equips el Club ha participat ens els següents campionats: 
 
- 2 equips en la Lliga Catalana de Tennis. 
- 2 equips en Campionats Provincials de Tennis. 
- 1 equip en el Interclub Femení de Tennis. 
- 5 equips en la Lliga Catalana de Pàdel. 
- 1 equip en les Sèries Nacionals de Pàdel. 
 
Remarcar els bons resultats dels equips veterans, masculins i femenins de 

tennis, i dels equips de Pàdel, tres dels quals 3 van fer play-off d’ascens, i en el cas del 
Femení A assolint l’ascens a 2ª categoria i els Masculí A l’ascens a 4ª categoria. 
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En individuals, felicitar la Laia Gonzàlez i la Paula Gallardo, pels seus èxits en els 

Circuits de Tennis de la FCT i per jugar el Master Head Promeses. Felicitar també la 
Magda Gual pels seus èxits, tant a nivell nacional com a nivell internacional, on ha 
assolit el lloc número 33 del món en la seva categoria de + 55 anys, a més de quedar 
Campiona d’Espanya +50, tant individual com dobles, Campiona de Catalunya equips 
+50, Sots Campiona d’Espanya per equips+50, Campiona ITF Club Turó, Sots Campiona 
de Catalunya per Equips +40 i Campiona de Catalunya per equips +45 

 
A continuació el Sr. Joan Josep Jané agafa la paraula per parlar del tercer punt 

de l’ordre del dia en relació als comptes del 2017.  
 
Exposa com s’ha tancat l any 2017 a través del compte de resultats que surt al 

document. Literalment exposa:  
 
“Per començar us vull explicar com hem tancat l any 2017 a través del compte 

de resultats que teniu al document. 
 
Presentem un any mes, un compte de resultats amb un superàvit de 1.269,55 

euros, això comporta 904,55 euros de superàvit respecte lo pressupostat pel 2017. 
 
Des del punt de vista dels objectius econòmics que ens havíem marcat, s’ha 

complert amb l’expectativa de presentar-vos avui xifres optimistes i, per tant, estem 
satisfets amb els resultats obtinguts. 

 
La política de preservació i de prudència en termes tresorers continua viva, ja 

que aquestes xifres que avui presentem son fruit d’una tasca minuciosa que hem anant 
duent a terme aquests últims anys. 

 
El missatge global que us volem transmetre en termes econòmics absoluts és 

positiu, però tot i que estem complint amb l’objectiu de dinamització econòmica i de 
contenció de la despesa (sobretot pel que fa a les despeses fixes) hem de ser conscients 
que aquest club que tots en gaudim te unes despeses importants per tal de mantenir-lo 
en condicions i al a gust de tothom, i que s’ha de gestionar i controlar molt 
minuciosament per tal de fer-lo un club sostenible. 

 
Pel que fa a la Tresoreria, i després d’afrontar els pagament per les 

cancel·lacions dels deutes i  les despeses de les inversions podem dir que ja ens trobem 
en una situació d’equilibri tot i que estem dirigint tots els nostres esforços, pel que fa a 
la part econòmica, a aconseguir més ingressos sobretot en forma d’esponsors i de nous 
socis, cosa que no és gens fàcil. Els saldos en compte dels últims mesos son estables en 
uns 25 mil €. Ens permet fer uns correctes manteniments del club però no ens podem 
adormir.   
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Avanç de passar a comentar el pressupost que hem confeccionat pel 2018 us 
voldríem explicar, amb detall, algunes partides rellevants que fan referència als 
comptes del 2017 que avui anem a aprovar: 

 
- En PRIMER LLOC voldria comentar que l’any passat vàrem detectar un error de 

coherència en la partida d’ingressos per quotes de socis consistent en que tot i 
incrementar el saldo en nombre de socis en 20 persones vàrem ingressar menys que 
l’any anterior per aquest concepte. Ens vàrem comprometre a esbrinar-ne l’error però 
lamentablement no hem estat capaços de trobar-lo. Creiem que la facturació de socis 
dels 2015 era la que estava malament i per tant la xifra incorrecte era la del 2015 però 
la falta d’informació disponible no ens ho ha permès.   

 
- Ara voldria comentar algunes partides del compte d’explotació: 
 
Comentar que les despeses per en MATERIAL ESPORTIU han sofert un fort 

increment respecte el pressupost i això es deu a la compra de roba esportiva i dels 
xandalls del club així com pales i materials varis que venem a la oficina. Com podeu 
veure, aquesta despesa ve compensada en la contrapartida dels ingressos per aquest 
mateix concepte que s’ha vist incrementada en 6 mil € respecte al pressupost.  

 
Creiem rellevant comentar la partida de COMPRA I VENTA D’AIGUA VENDING 

que correspon a les despeses i ingressos que tenim per la nevera dispensadora 
d’ampolles d’aigua que tenim al costat dels vestuaris. Com podeu veure hem tingut uns 
ingressos de 2.521 € contra una despesa de  1.149  € i per tant el marge és de més del 
100%.    

 
Pel que fa a la partida de MANTENIMENT s’ha vist incrementada respecte el 

pressupost per les actuacions no contemplades que hem hagut de fer al restaurant com 
ha estat la neteja de la cuina i la pintura del restaurant. 

 
Podem veure que la partida de despesa ELECTRICITAT s’ha vist incrementada 

respecte el pressupost però també s’han vist incrementats els ingressos per la mateixa 
partida. Això es deu a l’increment de la activitat esportiva al nostre club i per tant del 
consum de llum (sobretot al pàdel).   

 
La partida d’AIGUA CORRENT s’ha vist incrementada sobretot pel reompliment 

de la piscina després de les obres que vàrem haver de fer i per l’increment de socis i 
usuaris a les dutxes.  

  
També es pot veure una desviació important sobre el pressupost en la partida 

de despesa en ACTIVITATS ESPORTIVES degut a l’increment de despeses que ocasiona 
activar més campionats. En contrapartida hem obtingut menys ingressos dels esperats 
per la mateixa partida. 
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Pel que fa a la PROVISIÓ DE FALLITS hem dotat més import de fallits del 

pressupostat per tal d’anar acomplint amb el compromís d’anar netejant els actius 
incobrables i també per no donar un resultat massa alt doncs per llei, el club, ha de 
presentar els comptes i ha de pagar impost de societats i naturalment no ens interessa 
tenir massa benefici. 

 
Pel que respecta als ingressos cal destacar un descens preocupant en les 

partides de L’ESCOLA DE TENNIS tant d’hivern com d’estiu i campus. Estem estudiant 
amb el Katio les mesures oportunes per tal de reconduir aquesta situació. 

 
Cal destacar l’important increment d’ingressos en les partides de LLOGUER DE 

TENNIS amb +3 mil € respecte 2016,  PATROCINADORS amb + 6,6 mil € respecte 2016,  
QUOTES DE SOCIS amb +17 mil € respecte 2016 i LLOGUER DE PADEL amb +12,9 mil € 
respecte el 2016. Aquestes partides han estat claus en els nostres ingressos i han estat 
partides molt importants en els bons resultats obtinguts el 2017. 

   
 A l’anterior Assemblea comentàvem que venim d’una situació molt complicada 

pel que fa al descens de socis que veníem sofrint. En el 2016 havíem assolit un 
creixement important de socis, trencant la tendència negativa i tornant a la senda del 
creixement.  Semblava que aquest aquesta tendència s’estava consolidant però, 
malauradament, aquest 2017 el balanç de socis no ha estat positiu i hem sofert un  
petit retrocés. Concretament hem donat d’alta en aquest període 43 nous socis, però, 
malauradament hem sofert també 47 baixes. 

    
Moltes d’aquestes baixes s’han succeït  després de l’estiu i, majoritàriament, 

han estat de membres de famílies de socis històrics que ja no participaven o que ja no 
gaudien del club i que han considerat oportú donar-se de baixa. 

  
També es va detectar, en revisar i depurar el llistat de socis, que hi havia un 

nombre de socis donats d’alta (concretament 10) que sortien al llistat i que feia temps 
que no ho eren. Per tant, el nombre real de socis era incorrecte. Ara ja el tenim 
actualitzat. 

   
Estem molt contents de la feina de dinamització i control que està duent a 

terme el Toni Fernàndez des de la nova recepció i que creiem que és també, peça clau 
en la recuperació del nostre club.  Com podeu observar en les partides d’ingressos hem 
notat amb escreix la seva acció.  

 
Tota la junta estem molt satisfets i contents de la tasca que tots plegats estem 

duent a terme i dels resultats que estem obtenint. Creiem que el 2018 ha estat un any 
de consolidació i estabilització del club a nivell econòmic, però seguim pensant que no 
ens podem refiar i hem de seguir lluitant per portar més socis i més ingressos per tal de 
poder mantenir-lo en condicions.   
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Alguna pregunta pel que fa a aquests apunts?” 
 
El soci, Sr. Carles Becker Gràcia fa esment que s’hauria d’aprovar el punt 3 de 

l’ordre del dia, abans de passar al punt 4. El Sr. Joan Josep Jané apunta que, tal i com 
vam fer l’any passat, aquesta aprovació la farem un cop exposat el punt 4 de l’ordre 
del dia. 

 
Passem ara a comentar el PRESSUPOST pel 2018, punt 4 de l’ordre del dia. 

Posteriorment el Joan Josep Jané parla del pressupost. Literalment diu: 
 
“El pressupost d'aquest 2018 l'hem elaborat clarament seguint el criteri de 

prudència que ja forma part del nostre full de ruta en totes les nostres decisions.  
 
Quasi be totes les partides son clarament continuistes amb pressupostos 

similars als de l’any passat amb algunes excepcions que crec que haig de comentar: 
 
- La partida de SALARIS es veu incrementada per la pretensió que tenim d’anar 

incorporant a nòmina alguns conceptes de sous de que actualment no hi son reflexats.  
Lògicament també es veurà incrementada la partida de la SEGURETAT SOCIAL per 
aquest fet. En contrapartida la partida de HONORARIS PROFESIONALS ADMINISTRACIO 
quedarà a zero definitivament per finalització dels serveis de Finques Compte als qui 
l’any passat encara vam abonar alguna mensualitat.    

 
- Una altra partida que hem pressupostat a la alça és la de les ACTIVITATS 

ESPORTIVES i és perquè tenim l’objectiu de fer més campionats i de més nivell (com el 
Open de Tennis que ha mencionat el Cèsar) per tal d'aconseguir més ingressos i dotar 
de més activitat i visibilitat al nostre club. Lògicament aquest increment d'activitats 
esportives comportarà un increment en els ingressos pel mateix concepte i així ho hem 
pressupostat.  

 
- La partida de QUOTES DE SOCIS la hem deixat igual, perquè tot i ser optimistes 

en la captació de nous socis hem volgut fer un pressupost molt prudent en aquesta 
partida, doncs costa molt mantenir el nivell d’altes de nous socis i per altra banda ens 
ha sortit més competència d’altres clubs que també s’estan posicionat i que ens 
podrien ocasionar alguna baixa, cosa que ens fa estar molt atents en aquest sentit.  

 
- La partida de CESSIÓ D'INSTAL·LACIONS la hem incrementat una mica perquè 

creiem que podem seguir creixent en aquesta partida, tot i que molts llogaters de pistes 
(sobretot de pàdel) els hem anat incorporant com a socis i han anat deixant de pagar 
lloguer per passar a pagar quota de soci. Tenim clar que l’objectiu principal de Club és 
el de captació de socis i aquesta és la nostra principal obsessió.  
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- Pel que fa als PATROCINADORS som molt optimistes i fins i tot creiem que ens 

hem quedat curts en el pressupost. El pla de captació d'esponsors ens està funcionant i 
estem molt satisfets en aquest sentit.     

 
Per finalitzar comentar que el pressupost de despeses és de 197.500€ i el 

d'ingressos és de 223.000 € quedant un marge de contribució de 25.500 € que desprès 
de les amortitzacions  ens donarà uns beneficis previstos de 1000 € si s'acompleix el 
pressupost.     

 
Alguna pregunta sobre el pressupost? 
 
El soci, Sr. Celestino Tello apunta que les partides del punt B) II. 1. Socis i 

usuaris deutors i el punt a B) II. 2. Deutors per venda de bons (terminis) s’haurien 
d’ajustar ja que, en realitat, son actius incobrables. El Sr. Joan Josep Jané hi està 
d’acord i proposarà fer l’ajust comptable. 

 
El soci, Sr. Àngel Sastre pregunta si les Activitats Esportives són rentables 

econòmicament pel Club. El Sr. Joan Josep Jané li respon que la rendibilitat directe, en 
la majoria de cassos, és baixa. El Sr. Àngel Sastre apunta que les Activitats Esportives 
no rentables s’haurien d’analitzar si són convenients. El Sr. Ton Rovirosa li respon que, 
malgrat no siguin rentables, s’han de seguir fent per prestigi i per què som un Club 
Esportiu. El Sr. Joan Josep Jané apunta també que s'ha de tenir en compte que molts 
spònsors van lligats a Campionats malgrat que, comptablement, surtin en apartats 
diferents. El Sr. Àngel Sastre insisteix en què hauria d’estar detallat torneig a torneig, 
amb un resum de pèrdues i guanys. 

 
El soci, Sr. Àngel Sastre pregunta si la partida de Salaris és real. El Sr. Joan Josep 

Jané li respon que hi ha alguna part, com per exemple la neteja, que és regularitzarà 
quan la situació econòmica ho permeti. 

 
El soci, Sr. Mace Moreno pregunta si no és pot mirar de sol·licitar subvencions, 

tant d’àmbit local com d’àmbit autonòmic. El Sr. Joan Josep Jané li respon que en el 
seu dia es va proposar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Roda de Berà, 
però l’únic que hem aconseguit, fins avui, són els trofeus de l’Open de Tennis. Malgrat 
tot, seguirem atents a possibles sol·licituds de subvencions. 

 
El Sr. Joan Josep Jané, un cop comentat el pressupost, sotmet a l’aprovació dels 

comptes 2017 i el pressupost per al 2018, tenint en compte els suggeriments del soci, 
Sr. Celestino Tello. 

 
Donem per aprovats els comptes del 2017  i el pressupost del 2018 sense cap 

vot en contra. 
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A continuació agafa la paraula el Sr. Ton Rovirosa per comentar el punt 5 de 

l’ordre del dia, Propostes de la Junta Directiva. Literalment comenta el següent: 
 
- Creiem que és molt important  que es pugui crear un xat de socis per tal de 

poder comunicar i recordar les activitats socials a tots els socis que utilitzin 
smartphones i poder comunicar-nos més rapida i eficientment.   

 
- El restaurador ens demana que fem un esforç en comunicar als socis que 

s’apuntin als events o sopars amb la suficient antelació per tal de que ells puguin fer 
les oportunes previsions de compres.  

 
- Per altra banda comentar que estem estudiant el tractament de les dades 

personals segons marca la llei de protecció de dades i que en breu s’hauran de dur a 
terme els corresponents consentiments de tractament de dades per part de tots els 
socis.  Els informarem al respecte.     

 
- Tenim la idea de posar en marxa de forma imminent el sistema electrònic de 

reserves i la nova web (que ja estem construint) i que en breu penjarem a la xarxa.  
 
A continuació agafa la paraula el Sr. Joan Josep Jané per comentar el punt 6 de 

l’ordre del dia, Propostes que enviïn els socis a la junta directiva amb 15 dies 
d'antelació. Literalment comenta el següent: 

 
- com que no ha arribat cap proposta enviada per cap soci a la junta directiva 

amb 15 dies d'antelació donem per finalitzat aquest punt.  
 
I finalment procedirem al punt 7 de l’ordre del dia, Torn de paraules. Algú vol 

fer us de la paraula? 
 

- El Sr. Angel Sastre intervé suggerint que, sistemàticament, s’enviï per correu 
electrònic la memòria. També pregunta quan es podrà disposar de WiFi al club. 
L’administrador del club, Sr. Toni Fernàndez, li contesta que en breu en 
disposarem, però que, donat la poca cobertura que té la urbanització, no serà 
cap meravella. El Sr. Diego Casanova apunta la possibilitat de mirar alguna 
companyia que ofereixi servei Via satèl·lit o Fibra. El Sr. Carles Becker Gràcia es 
compromet a passar una petició de fibra que li han fet al seu domicili de la 
urbanització. 

- El Sr. Lluís Romera troba a faltar el detall de l’arranjament de pistes actual, pista 
3, i futur, pista 5. El Sr. Ton Rovirosa li respon que aquestes partides estan 
reflexades en inversions. 

- El Sr. Àngel Sastre mostra un cert disgust en veure l’estat de la pintura d’algunes 
parets del club. Se li respon que es prendran mesures al respecte. 
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- El Sr. Carles Becker Gràcia felicita a la Junta per la seva tasca i esforç i suggereix 
que s’intenti dinamitzar la part social, es replanteji la revisió del lloguer del 
restaurant, es millorin les pistes de tennis i, apunta, que falten comentaris de 
l’Assemblea anterior a la memòria. 

- El Sr. Celestino Tello felicita a la Junta i demana congelar el lloguer del 
restaurant per què és un pilar fonamental del Club i no és aconsellable perdre’l. 
El Sr. Ton Rovirosa li contesta que 500 € al mes és un preu simbòlic i prega que, 
entre tots, ajudem a no perdre’ls, anant a les festes, events i consumint. 

- El Sr. Manel Benaiges demana que hem d’ajudar als restauradors anant 
regularment. 

- La Sra. Cristina Soler demana que se’ls hi condoni els sis mesos de lloguer en 
temporada baixa. El Sr. Joan Josep Jané li respon que els hem ajudat amb 
aportacions extraordinàries d’empreses com Moritz i Codorniu. 

- La Sra. Montse Rivero demana que és publiciti que es poden celebrar 
aniversaris, etc. 

- La Sra. Guillermina Santos demana que és promocioni la visió de partits de pàdel 
/ tennis. 

- El Sr. Celestino Tello pregunta si les festes sempre les tenen que fer, amb 
exclusivitat, els restauradors. El Sr. Ton Rovirosa respon que es pot arribar a un 
acord consensuat amb la Junta i els restauradors, sempre i quan no es porti tot 
de fora. 

- El Sr. Àngel Sastre demana que s’apliquin els descomptes familiars a les famílies 
desestructurades. El Sr. Joan Josep Jané li respon que s’està estudiant una quota 
familiar. 

- El Sr. Àngel Sastre demana que s’estudiï la possibilitat de arribar a convenis amb 
col·lectius, tal i com es fa, per exemple, al CE Laietà. 

- El Sr. Enrique Mensión felicita a la Junta i demana que es digitalitzin les 
fotografies del local social per a la seva conservació. 

- El Sr. José Luis Aznar intervé dient que es una llàstima que el quadre de fusta del 
costat de la cafeteria on surt el dia de la inauguració del club així com el nom del 
president fundador Joan Margets, està molt deteriorat. El president, Sr. Ton 
Rovirosa, li respon que el substituirem. 
 

Finalment te la paraula el President Sr. Ton Rovirosa, el qual agraeix la 
presència de tots els socis assistents, els despedeix donant per finalitzada l’assemblea. 
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C A R R E C S Real 2017 Pressup.'18 Real 2018 Desviació

Compra material esportiu 8.361,88 9.000,00 16.845,92 -7.845,92 

Compra Aigua Vending 1.149,21 1.200,00 1.639,95 -439,95 

Material de Oficina i neteja 1.341,96 1.300,00 1.243,13 56,87

Renting Ricoh 1.164,02 1.200,00 1.074,48 125,52

Canons Federacions i Llicencies 1.080,00 1.100,00 930,00 170,00

Manteniment Instal.lacions 24.029,48 22.000,00 18.864,99 3.135,01

Honoraris Profes.Administració 2.458,16 0,00 1.693,75 -1.693,75 

Gestoria i advocats 4.184,19 3.000,00 3.352,23 -352,23 

Assegurances 2.712,84 2.700,00 2.749,95 -49,95 

Serveis i interessos bancs 6.777,64 6.800,00 6.678,04 121,96

Publicitat, relacions públiques 1.695,08 2.000,00 3.563,05 -1.563,05 

Electricitat 16.410,16 16.500,00 14.508,72 1.991,28

Telèfon 1.158,71 1.200,00 4.330,41 -3.130,41 

Aigua corrent 6.604,34 5.000,00 5.825,68 -825,68 

Gas natural 3.855,54 4.000,00 4.441,86 -441,86 

Activitats esportives - campionats 21.773,80 22.000,00 22.849,17 -849,17 

Escola d'estiu i Campus 0,00 0,00 9.132,60 -9.132,60 

Festes i activitats socials i premsa 8.848,08 9.000,00 9.641,48 -641,48 

Impostos,taxes i contribucions 10.968,41 11.000,00 10.603,32 396,68

Salaris 40.307,64 48.000,00 47.493,60 506,40

Seguretat Social 13.422,00 14.500,00 15.352,80 -852,80 

Provisió fallits quotes any actual 16.248,70 15.000,00 0,00 15.000,00

Despeses extraordinàries 0,00 1.000,00 1.005,14 -5,14 

TOTAL CÀRRECS EXERCICI 194.551,84 197.500,00 203.820,27 -6.320,27 
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A B O N A M E N T S Real 2017 Pressup.'18 Real 2018 Desviació

Venda de material esportiu 9.528,65 10.000,00 14.894,66 4.894,66

Venda aigua Vending 2.521,64 2.500,00 3.160,25 660,25

Escola d'estiu-hivern i Campus 5.240,62 6.000,00 13.642,60 7.642,60

Activitats esportives - Campionats 12.363,80 14.000,00 7.892,21 -6.107,79 

Lloguer Tennis 3.437,82 3.000,00 3.070,55 70,55

Quotes usuaris 7.209,83 6.000,00 5.166,00 -834,00 

Quotes socis 131.536,34 131.000,00 129.150,76 -1.849,24 

Patrocinadors 14.629,80 15.000,00 20.436,05 5.436,05

Lloguer taquilles 2.929,50 3.000,00 2.901,50 -98,50 

Llum pistes i pàdel 4.322,65 4.000,00 2.933,72 -1.066,28 

Cessió instal·lacions 19.386,00 20.000,00 17.399,78 -2.600,22 

Lloguer restaurant 4.000,00 6.000,00 5.350,21 -649,79 

Ingressos extraordinaris 1.176,22 500,00 712,00 212,00

SUMES 218.282,87 221.000,00 226.710,29 5.710,29

Traspàs Bo Social promoció anual 0,00 0,00 0,00 0,00

Traspàs Bo Social familiars 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoció Bons Socials Propis 1.950,00 2.000,00 1.800,00 -200,00 

TOTAL ABONAMENTS EXERCICI 220.232,87 223.000,00 228.510,29 5.510,29

Total despeses exercici -194.551,84 -197.500,00 -203.820,27 -6.320,27 

DIFERENCIA ABANS AMORTITZACIÓ 25.681,03 25.500,00 24.690,02 -809,98 

Dotació amortitzacions -24.411,48 -24.500,00 -24.460,38 39,62

DIFERÈNCIA EXERCICI 1.269,55 1.000,00 229,64 -770,36 
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ACTIU 2018 2017

A) ACTIU NO CORRENT 885.660,43 890.777,88

II. Immobilitzat material 885.660,43 890.777,88

1. Terrenys i construccions 845.986,75 846.775,38

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 39.673,68 44.002,50

B) ACTIU CORRENT 85.205,51 97.256,79

I. Existències 6.890,63 7.302,68

II. Usuaris, patrocinadors i deutors 77.493,49 72.316,34

1. Socis i usuaris deutors 44.992,16 43.755,96

2. Deutors per venda bons (terminis) 19.225,63 19.225,63

3. Dubtos cobrament 1.627,47 1.627,47

4. Altres deutors 9.539,23 6.339,28

5. Crèdits amb administracions públiques 2.109,00 1.368,00

IV. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00

VI. Efectiu i altres líquids equivalents 821,39 17.637,77

1. Catalunya Caixa 0,00 0,00

2. BBVA 0,00 0,00

3. Banco Popular 0,00 0,00

4. Banc Sabadell 821,39 17.637,77

5. Caixa 0,00 0,00

TOTAL ACTIU (A+B) 970.865,94 988.034,67
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PATRIMONI NET I PASSIU 2018 2017

A) PATRIMONI NET 791.894,57 791.664,93

A-1) Fons propis 791.894,57 791.664,93

I. Fons dotacionals o fons socials 795.402,82 795.402,82

1. Fons socials 795.402,82 795.402,82

V. Resultats negatius exercicis anteriors -3.737,89 -5.007,44

VII. Resultat de l'exercici 229,64 1.269,55

B) PASSIU NO CORRENT 160.504,49 172.604,49

II. Deutes a llarg termini 160.504,49 172.604,49

1. Deutes amb entitats de crèdit 160.504,49 172.604,49

3. Altres deutes a llarg termini 0,00

C) PASSIU CORRENT 18.466,88 23.765,25

II. Deutes a curt termini 14.008,60 14.008,60

1. Deutes amb entitats de crèdit 11.328,60 12.000,00

2. Altres deutes a curt termini 2.680,00 2.008,60

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 4.458,28 9.756,65

1. Proveïdors 758,92 829,96

2. Bons socials 0,00 4.500,00

3. Altres creditors 0,00 0,00

4. Deutes amb administracions públiques 3.699,36 3.397,84

5. Renumeracions pendents de pagament 0,00 1.028,85

6. Bestretes quotes socis i usuaris 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET (A+B+C) 970.865,94 988.034,67
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C A R R E C S Pressup.'18 Real 2018 Pressup.'19

Compra material esportiu 9.000,00 16.845,92 16.000,00

Compra Aigua Vending 1.200,00 1.639,95 1.600,00

Material de Oficina i neteja 1.300,00 1.243,13 1.300,00

Renting Ricoh 1.200,00 1.074,48 1.100,00

Canons Federacions i Llicencies 1.100,00 930,00 950,00

Manteniment Instal.lacions 22.000,00 18.864,99 20.000,00

Honoraris Profes.Administració 0,00 1.693,75 1.700,00

Gestoria i advocats 3.000,00 3.352,23 3.300,00

Assegurances 2.700,00 2.749,95 2.750,00

Serveis i interessos bancs 6.800,00 6.678,04 6.800,00

Publicitat, relacions públiques 2.000,00 3.563,05 3.800,00

Electricitat 16.500,00 14.508,72 15.000,00

Telèfon 1.200,00 4.330,41 4.500,00

Aigua corrent 5.000,00 5.825,68 5.000,00

Gas natural 4.000,00 4.441,86 4.500,00

Activitats esportives - Campionats 22.000,00 22.849,17 23.000,00

Escola d'estiu i Campus 0,00 9.132,60 12.000,00

Festes i activitats socials i premsa 9.000,00 9.641,48 9.000,00

Impostos,taxes i contribucions 11.000,00 10.603,32 4.000,00

Salaris 48.000,00 47.493,60 48.000,00

Seguretat Social 14.500,00 15.352,80 15.500,00

Provisió fallits quotes any actual 15.000,00 0,00 3.000,00

Despeses extraordinàries 1.000,00 1.005,14 1.000,00

TOTAL CÀRRECS EXERCICI 197.500,00 203.820,27 203.800,00



 
 Pressupost per l’exercici 2019 
 

        
Memòria 2018 
 

Pag. 21 

 

 
 

A B O N A M E N T S Pressup.'18 Real 2018 Pressup.'19

Venda de material esportiu 10.000,00 14.894,66 15.000,00

Venda aigua Vending 2.500,00 3.160,25 3.200,00

Escola d'estiu i Campus 6.000,00 13.642,60 21.810,00

Activitats esportives - Campionats 14.000,00 7.892,21 8.000,00

Lloguer Tennis 3.000,00 3.070,55 3.000,00

Quotes Usuaris 6.000,00 5.166,00 5.000,00

Quotes socis 131.000,00 129.150,76 130.000,00

Patrocinadors 15.000,00 20.436,05 15.000,00

Lloguer taquilles 3.000,00 2.901,50 2.900,00

Llum pistes i pàdel 4.000,00 2.933,72 3.000,00

Cessió instal·lacions 20.000,00 17.399,78 17.000,00

Lloguer restaurant 6.000,00 5.350,21 4.200,00

Ingressos extraordinaris 500,00 712,00 700,00

SUMES 221.000,00 226.710,29 228.810,00

Traspàs Bo Social promoció anual 0,00 0,00 0,00

Traspàs Bo Social familiars 0,00 0,00 0,00

Promoció Bons Socials Propis 2.000,00 1.800,00 1.500,00

TOTAL ABONAMENTS EXERCICI 223.000,00 228.510,29 230.310,00

Total despeses exercici -197.500,00 -203.820,27 -203.800,00 

DIFERENCIA ABANS AMORTITZACIÓ 25.500,00 24.690,02 26.510,00

Dotació amortitzacions -24.500,00 -24.460,38 -24.500,00 

DIFERÈNCIA EXERCICI 1.000,00 229,64 2.010,00
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Actiu sènior 192
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Recreatiu 35

Mèrit 7

Honorífic 7

Usuaris 15

Socis a 31-12-2018

667
623

583564547
512

458462457459438449454
431

403
366

336
303

279279278298294283

0

100

200

300

400

500

600

700

800

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Total socis

    



 
 Gràfiques de socis 2018 
 

        
Memòria 2018 
 

Pag. 23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

348

303
283

270
243 235 227 218 221 213

227 219 215
197

181 171
159 153 152 154

175 182 192

0

50

100

150

200

250

300

350

400

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Socis sèniors

15 15

12

15

12

18

14

12

3

5 5
4

8

14 14

7

5

3

5

9
10

13

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Socis juvenils



 
 Gràfiques de socis 2018 
 

        
Memòria 2018 
 

Pag. 24 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17

12

15

19 19

13
14

6
4

7
9

16

12 12

20
22

19
18

17
19

26

15

12

0

5

10

15

20

25

30

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Socis infantils

181 177

159
151 147

128 124
116 112

97 96 100
90

80
71 67 65

59 59
53

44 39 35

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Socis recreatius



 
 Gràfiques de socis 2018 
 

        
Memòria 2018 
 

Pag. 25 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8

10
11 11

12

14 14
13

12 12 12 12
11 11

10 10
9 9 9 9

8
7 7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Socis mèrit

9 9

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

10 10 10 10 10

8 8

7 7 7 7

0

2

4

6

8

10

12

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Socis honorífics



 
 Gràfiques de socis 2018 
 

        
Memòria 2018 
 

Pag. 26 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18

35 34
38 37 38

43

57

43

32
36

38

30
32

23

18
15

13 14
16 17

15
13

0

10

20

30

40

50

60

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Usuaris

27

22

42

34

30

11

4

9

13 12
14

12 13
15

13

5 5 5
7 8

10 9

13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Baixes temporals



 
 Gràfiques de socis 2018 
 

        
Memòria 2018 
 

Pag. 27 

 
 

 

508

472

429
401

385

342328315306301 311300
283283

262
240

215202202192179166169

77
112

151

197
213

254
269282294299

289300
317317

338
360

385398398408

339350350

5 10 12 0 02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 82 79

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0

100

200

300

400

500

600

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Bons Socials

Adjudicats

En venda socis baixa

Propietat Club

Cartera antics socis


