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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 telemàticament, el dia 12 de 
desembre de 2020 a les 11.30 h. en 1a. convocatòria i a les 12 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 19 d’abril de 2019.  

 
2. Informe del President. 

 
3. Memòria Social i Esportiva de l’exercici 2019. 

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

s’escau, tot això de l’any 2019. 
 

5. Pressupost per l’exercici 2020. 
 

6. Propostes de la Junta Directiva: 
 

a. Ratificació de la sol·licitud i concessió de Préstec ICO Covid-19  
  

7. Propostes que enviïn els socis a la Junta Directiva amb 10 dies d’antelació a la data 
de l’Assemblea. 

 
8. Torn de paraules. 

 
V.   i   P. 
EL PRESIDENT       EL SECRETARI 

                                                                             
Joan Josep Jané Bidó      Joan Busquets Unsaín 
Roda de Berà, 29  d’octubre de 2020
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A Roda de Berà, essent les onze hores del dia dinou d’abril de dos mil dinou, 
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 dona la paraula al President, Antoni Rovirosa, que fa el 
següent discurs d’apertura: 

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

general. 
 
El primer que vull fer és transmetre el més sincer condol a tots els familiars de 

socis o ex-socis que ens han deixat aquest any. Lamentablement aquest any he estat un 
any dur en aquest aspecte.   

 
En segon lloc, vull donar la benvinguda a tots els nous socis i sòcies que aquest 

any han decidit formar part de la família del C.T. Barà i els vull dir que desitgem que 
gaudeixin del club i que se sentin com a casa seva. Benvinguts a tots!  

 
En tercer lloc, i ja entrant en matèria, us voldria fer unes quantes consideracions 

o reflexions sobre el que ha passat en aquests darrers 4 anys que la junta i jo portem 
dirigint el club.   
 

 Una dada molt rellevant, i que va ser un dels pilars i compromisos fonamentals 
que vàrem adquirir en el nostre full de ruta, és el de la captació de nous socis. En aquest 
sentit us vull comunicar que en aquest període, hem aconseguit donar d’alta un centenar 
de socis, cosa que corrobora el nostre compris adquirit i ens omple d’orgull. Però no tot 
son flor i violes, doncs aquesta difícil tasca de captació de nous socis s’ha vist afectada 
pel nombre elevat de baixes que també en sofert en aquest mateix període. Deixant el 
balanç actual tal i com era quan vàrem començar. Realment una llàstima...   

 
Aquesta dada, es molt significativa, i te diverses lectures sobre les que cal 

comentar i reflexionar. No obstant, estem satisfets de la actuació, doncs cal constatar 
que sense aquestes altes el club avui no seria viable  ja que les baixes que hem sofert, la 
majoria d’elles, han estat inevitables. 

 
 
 
Aquestes baixes ho han estat per varis motius que la junta i jo hem anat estudiant 

i que hem descrit en 3 tipologies: 
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1-  Baixes per defunció: Aquestes son baixes evidentment inevitables. 
 
2.- Baixes de socis de poc ús:  Son, sobre tot, socis antics que durant molts anys han estat 
pagant la quota religiosament tot i gaudir molt poc del club i que la poca participació i 
gaudi, per part d’ells, ha fet que acabin donant-se de baixa. Aquestes baixes tampoc les 
hauríem pogut evitar i considerem que son del tot comprensibles.  
 
3.- Baixes econòmiques: Son baixes de socis que porten poc temps entre nosaltres i que 
veuen en el lloguer una formula d’economitzar les quotes. Aquestes baixes les hauríem 
d’intentar capgirar fent mes pedagogia dels valors del club. Es a dir, si estimem el club 
l’hem de mirar com a una inversió de futur per a les nostres famílies, per als joves i per 
als futurs socis. No podem mantenir el club només amb els lloguers, està clar, hem de ser 
capaços de fer entendre que si volem gaudir del club, nosaltres i les nostres famílies, i 
volem forjar el futur dels nostres fills en la cultura dels valors i de l’esport, hem de fer els 
esforços que calguin per convèncer als actuals i als futurs socis de la importància que 
tenen en els valors i la cultura de club  en la forja del caràcter dels nostres fills. 
 
Per tant, volem constatar que queda molt camí a recórrer en aquest sentit si volem 
perdurar com a club. Tenim clar que és una tasca prioritària de la Junta, però creiem que  
cal la màxim implicació de tots els socis del Club remant tots en una mateixa direcció. 
Això implica que els socis participin i gaudeixin al màxim de tots els esdeveniments 
socials i esportius del club i que es potenciïn i es recomanin tots els seus actius com son 
el restaurant i el bar, les escoles de Tenis i Pàdel, els campus esportius i les competicions 
tant les federades com socials.  
 
Tot això fa que el club sigui viu i sobretot que sigui sostenible. Es evident que la junta 
directiva te la màxima responsabilitat en aquest sentit i que ha d’organitzar activitats i 
esdeveniments que il·lusionin als socis i que els mantinguin desitjosos de participar-hi.  
Us he de dir que aquesta tasca, ens els nous temps que corren, no és gens fàcil, i fent una 
mica d’autocrítica creiem que després de fer el balanç dels darrers 4 anys considerem 
que potser ho podríem haver fet millor.   
 
Una tinc molt clara, i és que cal fer nou socis com sigui. I fent servir la frase d’un soci en 
una assemblea anterior: Tinc clar que si cadascun de nosaltres aportes un soci nou, el 
club seria absolutament sostenible i rendible i es podrien assumir els nous reptes de futur 
del nostre club.  
 
Dit això, que considero fonamental, voldria continuar amb més temes:   
 
La junta directiva i jo, ja estem a punt de finalitzar la nostre mandat doncs el  proper 21 
de juny s’acabaran els quatre anys del nostre compromís.  
 
La veritat és que el temps passa volant.... 
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El 26 de novembre del 2005 vaig entrar a formar part de la junta directiva d’aquest club, 
el president d’aleshores , en Baltasar Virgili em va convèncer d’entrar a la junta després 
de varis intents i li estic molt agraït per aquest fet doncs ha estat una experiència 
inoblidable i enriquidora. 
 
No m’he penedit mai, al contrari, han estat uns anys molt intensos i gratificants. Desitjo 
que la meva aportació hagi estat positiva pel club, si mes no, aquesta ha estat la meva 
intenció.  
 
El meu principal objectiu ha estat defensar la viabilitat del club i defensar la figura del 
soci, no anteposant els interessos personals ni individuals de ningú per damunt dels 
interessos del club. 
 
Això ens ha fet, i ara parlo en plural, prendre decisions complicades, difícils de prendre i 
difícils d’entendre, però que a hores d’ara puc assegurar que eren necessàries i crec que 
s’ha demostrat la seva efectivitat. 
 
També voldria fer un resum del que ha fet la Junta en aquests darrers 4 anys: 
 
Ens els darrers quatre anys, s’han dut a terme varies inversions i millores, les principals 
de les quals,  voldria recordar: 
 

1. La creació oficina d’atenció al públic. 

2. La nova pista 5 de pàdel. 

3. La re-pavimentació de les pistes 3 i 5 de tennis. 

4. La il·luminació de les  pistes 1, 10 i 11 de tennis. 

5. El re-pavimentació de la piscina i la nova gespa a la zona exterior. 

6. La renovació complerta del Gimnàs i dels aparells. 

7. I altres actuacions en manteniments que no cal citar ara. 

Evidentment, tot això s’ha pogut fet, gracies a la decisió pressa a la assemblea general 
extraordinària del 2016, on es va aprovar l’ endeutament del club. En aquesta Assemblea 
es va aprovar hipotecar-nos per poder fer aquestes noves inversions però també per 
poder agrupar i sanejar el deute acumulat pel club ens els darrers anys de crisi 
econòmica.    
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També vull comentar-vos que m’he sentit molt, molt recolzat, per tots els companys de 
la junta, que m’ho han posat molt fàcil, i als qui vull agrair públicament, i de forma molt 
contundent el seu ajut i col·laboració.  Sense ells res hagués estat possible. 
 
Son i han estat les següents persones: 
 
En Joan Güixens Nin, l’Anna Saura, el David Díez, el Jose Antonio Fernández, la Rosa 
Ojeda, el Ramon Miró, el Joan Pares, la Marta Gallego, la Guillermina Santos, el Cèsar 
Masià i el Joan Josep Jané.  Us estic molt agraït a tots, de tot cor! 
 
Vull també donar les gracies a tots els empleats del club, que ens fan molt fàcil la nostra 
tasca: 
 
A l’Antonio Mesa, al Toni Fernàndez, a l’Adrià Guisado i al Sergi Rovira, així com als 
col·laboradors externs que no dic els noms per no deixar-me a ningú. 
 
També agrair als responsables de l’escola de tennis i de competició: 
 
Al Katio Larrosa, al Luisma Rodríguez i al Gustavo Ordóñez. 
 
I per acabar als restauradors, Valeria i Sebastian, que cada dia,  s’estan consolidant més 
com a part fonamental del club i que crec que ja se senten com a casa. 
 
També agrair l’escalf  i el recolzament que he tingut per part de la majoria dels socis en 
tots aquests anys.  
 
Moltes gracies a tots!” 
 

Ara dono la paraula al vicepresident i Tresorer 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 vint-i-quatre de març de dos mil divuit. 

  
Com que s´ha fet entrega de la memòria de l’exercici 2018 a tots els assistents i 

en ella hi figura l’acta del 2018 si ho creieu necessari la llegim, però si creieu que no es 
necessari llegir-la ara la podem aprovar a mà alçada. 

 
Es vota i es dispensa la lectura. Es procedeix a aprovar l’acta a mà alçada. Es dona 

per aprovada. 
 
Seguint l’ordre de l’acta de l’assemblea, el segon punt a tractar és la memòria 

social i esportiva de l’any dos mil divuit. 
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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 2018 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. 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 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. 

 
En relació a la memòria esportiva agafa la paraula el responsable de l’àrea 

esportiva, en César Masià.  
 
A continuació passa a enumerar els campionats de Tennis i Pàdel que s’han 

organitzat al Club i els diferents equips que s’han configurat per disputar les diverses 
lligues: 

 
PÀDEL 

En quant a tornejos, vam organitzar:  

Al mes de juny vam celebrar el Bronze amb 80 parelles inscrites.  
A l’agost el social va tenir 80 inscrits en les diferents categories.  
Al desembre es va organitzar LA MARATO amb un total de 42 parelles inscrites. 
 
A nivell equips: 
 
Tenim 2 equips, masculí i femení, participant a les SNP, així com 5 equips a la lliga 

catalana, amb un total de 80 socis participant.  
 
Destacar l’equip femení se SNP, que va guanyar la fase provincial i va perdre a 

semifinals de la fase Catalunya, aconseguint ascendir a la categoria “GRAN SLAM”.  
 
Destacar també a la lliga catalana l’ascens dels equips masculins B i C a 4a 

Categoria, i l’equip femení A a 1a. Categoria. 
 
A nivell escola de pàdel, ressaltar la organització de classes pels jugadors dels 

nostres equips, amb un total de 30 alumnes. Les classes particulars s’han incrementat 
en un 10% respecte de l’any anterior. 

TENIS 
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En quant a tornejos, vam organitzar:  

 
El HEAD PROMESES amb 141 inscrits, l’any anterior vam tenir 84. 
La BABOLAT CUP 79. 
El CIRCUIT HEAD 147. 
El PETIT MASTERS 170. 
I l’OPEN CT BARA UNIUSO amb 60 inscrits. 
 
També van organitzar d’altres tornejos menors.... 
 
En aquest punt No vull deixar de donar les gràcies al Katio Larrosa, al Toni 

Fernàndez i a l’Antonio Mesa per la seva implicació en el bon desenvolupament de tots 
aquests tornejos. 

 
A nivell campionat social, comentar que tot i que vam tenir una davallada en las 

inscripcions de les diferents proves, s’han disputat en total més partits, degut a la 
implementació de la modalitat “d’americana” en els quadres amb pocs inscrits, 
modalitat que afavoreix molt la disponibilitat i flexibilitat dels jugadors a l’hora 
d’organitzar-se partits. 

 
A nivell escola recalcar el bon funcionament amb un total de 50 alumnes fixos 

més 14 adults que fan regularment classes particulars. Al campus d’estiu vam tenir 220 
inscrits. 

 
A nivell equips comentar que tenim 2 equips participant a la lliga catalana i un 

equip participant en campionats provincials. Tenim també un equip femení participant 
en el Interclubs de tennis. 

 
Voldria ara ressaltar els bons resultats de 2 dels nostres socis, La Magda Gual i el 

Jaume Canela. 
 
La Magda està actualment posicionada en el numero 24 del rànking mundial. 

L’any passat va ser: 
 
Campiona d’Espanya individual +55  
Campiona d’Espanya per equips +50 
Bronze al campionat d’Europa de Clubs +50 
Campiona de Catalunya per equips +55 
Campiona de Catalunya per equips +45 
I campiona en 4 ITF sènior individual 
 
 
El Jaume Canela va a aconseguir: 
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el subcampionat de Catalunya +55 
També va ser subcampió de Catalunya +50 
Finalista del ITF de Llafranc +55 
I campió provincial +50 
 
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 2018. El Sr. Jané apunta que la memòria 
repartida no és la versió definitiva, ja que hi ha hagut un canvi en la gestió de l’escola de 
pàdel i falta afegir la contrapartida d’aquest punt. La versió correcta s’enviarà per correu 
electrònic en breu. 

 
Intervé el soci Àngel Sastre per comentar que pensa que en càrrecs les 

desviacions haurien de tindre el signe a l’inrevés. El senyor Jané li respon que seguim 
estrictament el que s’ha fet històricament. 

 
Exposa com s’ha tancat l any 2018 a través del compte de resultats que surt al 

document. Literalment exposa:  
 
 “Presentem un compte de resultats amb un superàvit de 229,64 € que representa 
un dèficit de 770,36 € respecte al pressupost que teníem pel 2018.  
 

Des del punt de vista dels objectius econòmics que ens havíem marcat, s’ha 
complert amb l’expectativa tot i que no estem satisfets del tot amb els resultats 
obtinguts.  

 
El missatge que us volem transmetre en termes econòmics és positiu, però tot i 

que estem acomplint amb els objectius econòmics,  la contenció de la despesa es fa difícil 
i feixuga.  Tenim unes despeses importants per tal de mantenir el club en condicions i el 
control exhaustiu de les mateixes és fonamental per fer-lo sostenible doncs els ingressos 
no es preveuen molt optimistes.  

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

cancel·lacions dels deutes i  les despeses de les inversions en els últims temps, podem dir 
que ens trobem en una situació d’equilibri tot i que estem dirigint tots els nostres 
esforços, a aconseguir més ingressos sobretot en forma d’ sponsors i de nous socis, cosa 
que no és gens fàcil. L’ increment de les despeses ens han fet disminuir els saldos en 
compte de forma substanciosa i en aquest sentit contenir la despesa serà peça clau per 
la Tresoreria del nou any 2019.  

Abans de passar a comentar el pressupost que hem confeccionat pel 2019 us 
voldríem explicar, algunes partides rellevants que fan referència als comptes del 2018 i 
que avui anem a aprovar. Son les següents: 
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- Comentar que les despeses en MATERIAL ESPORTIU han sofert un fort increment de 
7.800 € respecte el pressupost. Això es deu a la compra de roba esportiva, xandalls del 
club i materials varis que venem a la oficina, així com també per la compra de les pilotes 
dels campionats que van incloses en aquesta partida. Com podeu veure, aquesta despesa 
ve compensada en la contrapartida dels ingressos per aquest mateix concepte i que 
també s’ha vist incrementada en 4.800 € respecte al pressupost. Normalment és una 
partida deficitària sobretot pel cost de les pilotes dels campionats de pàdel i tennis que 
van al nostre càrrec. 
 
- Pel que fa a la partida de MANTENIMENT la despesa s’ha vist disminuïda respecte el 
pressupost en 3 mil € per la contenció en les despeses i per la activació a amortització 
també d’algunes de les inversions en manteniment (per exemple renovar la pista 3). 
   
- Podem veure que la partida de despesa ELECTRICITAT s’ha vist disminuïda respecte el 
pressupost per la disminució de lloguer de pistes i del consum de la llum. Com es pot 
veure les partides d’ingressos d’aquests conceptes també han disminuït. Volem 
constatar que aquesta disminució d’ingressos per cessió d’instal·lacions així com per llum 
de pistes, ha disminuït per la política de protecció del soci respecte al llogater per part 
de la junta.  
    
- La partida de TELEFON s’ha vist incrementada en 3.130 € perquè la despesa en 
TELEVISIO DE PAGAMENT (es a dir l’antic CANAL PLUS) ara ve a la factura de Movistar i 
va a la partida de Telèfon quan abans anava a la partida de Manteniment d’instal·lacions 
(que ha baixat com podeu comprovar en 3 mil € també). 
 
- També es pot veure una desviació important sobre el pressupost en la partida 
d’ingressos en ACTIVITATS ESPORTIVES – CAMPIONATS doncs aquesta ha disminuït en 
6 mil €. Això és  deu a que part d’aquests ingressos, sobretot per sponsors dels 
campionats, ara els comptabilitzem, a la partida de PATROCINADORS que ha sofert 
l’increment corresponent. 
 
- Una partida significativa a comentar és la de ESCOLA D’ESTIU-HIVERN I CAMPUS que 
com podeu observar s’ha incrementat en ingressos de 5.240 € al 2017 a 13.642 € al 2018. 
Això es degut a que ara el Club gestiona les classes de pàdel que dona el monitor de 
pàdel, l’Adrià Guisado, realitzant la tasca de seguiment i cobrament de les mateixes per 
part del club. Aquest increment d’ingressos te en contrapartida unes despeses de 9.132 
€ pel mateix concepte que l’any passat no hi eren.    
 
 Podem veure, també, que la partida d’ingressos de QUOTES DE SOCIS ha disminuït en 
1.849 € respecte el Pressupost.  Això es deu a la disminució de socis comentada abans 
pel Ton. 
   
- Pel que fa a LA PROVISIO DE FALLITS, aquest any no ha estat possible acomplir amb el 
Pressupost de netejar 15 mil € doncs l’increment de despeses no ho ha fet possible. 
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Resumint, estem satisfets dels resultats que hem obtingut i creiem que el 2018 

ha estat un any de consolidació a nivell econòmic, però també estem alerta i preocupats 
per la disminució de socis.  Creiem que hem de seguir lluitant per portar més socis i més 
ingressos per tal de poder mantenir el club en condicions.   

 
Alguna pregunta pel que fa a aquests apunts?” 
 
Donat que no hi ha preguntes envers aquest punt, es passa 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 2019 l'hem elaborat clarament segueix 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 ara comentaré: 
 
- La partida de ESCOLA D’ESTIU I CAMPUS la hem pressupostada a l’alça passant de 
13.642 € a 21.810 € perquè el tracte fet amb la empresa JOSI SPORTS a partir del mes de 
juny ens reportarà uns ingressos mensuals de 850 € front els 585 € del 2018 i dels primers 
6 mesos del 2019. També la recaptació i gestió de les classes de pàdel de l’Adri es veurà 
incrementada doncs ja es realitzarà pel període complert d’un any. La partida de despesa 
per aquest concepte també la hem pressupostat a l’alça passant de 9 mil € a 12 mil €. 
       
- El LLOGUER del RESTAURANT l’hem pressupostat a la baixa perquè tal i com vàrem 
comentar a la última assemblea hem rebaixat preu del lloguer per tal d’ajudar a la 
continuïtat del restaurador. Creiem que tenir un restaurant actiu i rendible pel seu inquilí  
és molt important per fer club i donar un bon servei. 
   
- La partida de PATROCINADORS també la hem pressupostat a la baixa per un criteri de 
prudència. Tenim clar, però, que si aconseguim els mateixos ingressos per aquest 
concepte els resultats seran molt millors dels pressupostats.  
 
- 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 balanç de socis tal i com ja hem comentat. 
 
- Finalment la partida de IMPOSTOS, TAXES I CONTRIBUCIONS com podeu comprovar, 
la hem pressupostat molt a la baixa perquè hem aconseguit deixar de pagar l’IBI (9 mil 
€) gracies a la col·laboració de la Federació Catalana de Tennis que ens ha proporcionat 
els mitjans i la persona de contacte per dur a terme tots els tràmits legals per sol·licitar 
la cancel·lació del pagament de l’IBI pel fet de ser societat sense ànim de lucre. 
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Per finalitzar comentar que el pressupost de despeses és de 203.800 € i el 
d'ingressos és de 230.310 € quedant un marge de contribució de 26.510 € que desprès 
de les amortitzacions  ens donarà uns beneficis previstos de 2010€ si s'acompleix el 
pressupost”.  

 
Alguna pregunta sobre el pressupost? 
 
El soci, Sr. Celestino Tello apunta que la partida restaurant, que és un servei 

important del club, s’hauria de poder saber quin cost té pel club. 
 
El Sr. Joan Josep Jané, un cop comentat el pressupost, sotmet a l’aprovació dels 

comptes 2018 i el pressupost per al 2019. 
 
Donem per aprovats els comptes del 2018  i el pressupost del 2019 sense cap vot 

en contra. 
 
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. Això ja es va dir i no s’ha fet.  
 

- El restaurador ens demana que fem un esforç en comunicar als socis que 
s’apuntin als esdeveniments o sopars amb la suficient antelació per tal de que ells puguin 
fer les oportunes previsions de compres.  Nosaltres informem però els socis no 
col·laboren en aquest sentit. Preguem que hi hagi molta més empatia i col·laboració. 

 
- 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. Per aquest punt buscarem al mercat un sistema telemàtic 
que ens pugui facilitar la tasca. 

 
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? 
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- El Sr. Lluís Romera apunta que per events importants, tipus Calçotada, seria 
convenient enviar una carta física per tal d’informar als socis. 

- El Sr. Àngel Sastre apunta que per tal d’ajudar a la Junta a dinamitzar els events, 
s’hauria de identificar i coordinar amb els diferents caps de grups per què ajudin 
a difondre i animar als socis, familiars i amics a participar en els events. 

- El Sr. Juan Carles Cabello comenta que sempre es parla de la quota familiar, però 
no hi ha cap novetat des de fa anys. El Sr. Ton li contesta que fa mesos que la 
estem estudiant i està avançada una proposta. 

- El Sr. Angel Sastre intervé suggerint que s’ha de buscar un sistema atractiu i 
generós que aconsegueixi la no disminució de socis. Fer un pla estratègic. 

- El Sr. Carles Becker Gràcia comença felicitant a la Junta per la seva tasca i continua 
expressant la seva preocupació per la possibilitat que tenen els no socis per llogar 
pistes, especialment durant el mes d’agost. Apunta que potser s’hauria d’estudiar 
una quota amb copagament. Finalment comenta la seva preocupació pel perill 
que en els propers anys, els ingressos actuals no permetin cobrir els propers 
manteniments necessaris (canvi de gespes al pàdel, renovació i adequació de 
pistes de tennis, etc.) 

- El Sr. Joan Josep Jané apunta que estem buscant fórmules imaginatives per tal de 
mantenir i incrementar socis. 

- El Sr. Juan Carles Cabello apunta que hauríem de copiar coses positives d’altres 
clubs, com per exemple el “Les Piscines” que té un tarannà i funcionament més 
familiar i social, sobre tot atractiu per famílies amb nens petits. El Sr. Ton Rovirosa 
li contesta que l’aspecte social pot ser més positiu, però no és comparable en 
instal·lacions i servei (tancant a l’hivern); és clau el funcionament i potenciació de 
les escoles de tennis i pàdel. 

- El Sr. Carlos Muñoz comenta que s’ha de pensar un sistema imaginatiu (quotes 
simbòliques, classes econòmiques, activitats, ...) per tal de que el Club sigui 
atractiu pels fills i/o nets dels socis actuals. 

- El Sr. Ton Rovirosa llegeix la “Nota Informativa” que es va difondre per tots els 
mitjans possibles i que es pot veure al plafó d’informació del Club envers a les 
mesures per a protegir els socis. 

- El Sr. Àngel Sastre apunta que amb l’actual sistema d’invitacions penalitzem a 
socis potencials.  

- El Sr. Àngel Sastre demana que es faci un seguiment de les diferents propostes 
que es comenten a les Assemblees i es comenti l’estat en les següents 
assemblees. 

 
Finalment te la paraula el President Sr. Ton Rovirosa, el qual per finalitzar la 

Assemblea d’avui, tot i no estar a l’ordre del dia, comunica, que en breu, iniciarem el 
període electoral, del qual en breu us informarem diligentment, seguint l’ordre que 
marquen els estatuts. Literalment diu:  
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“Personalment, us vull comunicar que jo no continuaré a cap nova Junta però que 
estaré totalment a la disposició del nou president i de la nova junta que surti, si així ho 
creuen oportú.  

 
El juny acabarà la meva llarga etapa de 14 anys com a directiu del CT Barà, espero 

haver estat a l’alçada del gran club que estimo i que avui encara Presideixo.  
 
Vull demanar disculpes, si durant aquests darrers 4 anys he pogut ofendre a algun 

soci amb alguna de les meves actuacions. Decidir vol dir equivocar-se, i com que això es 
del tot humà, espero no m’ho tingueu en compte, doncs sempre he buscat el be general 
del club.  

 
Finalment, he de donar les gracies i alguna cosa més, a la meva dona Olga i als 

meus fills, per la paciència que han tingut en aquests darrers anys, ja que els he pres molt 
del seu temps per dedicar-lo al club. Gràcies Olga, Nil, Maria i Anna! Un fort petó tots! 

 
Gracies a tots, bona setmana Santa i bon estiu! 

I acabo amb la frase que ja em instaurat com a eslògan del club: 

FEM CLUB!  

 FEM BARÀ!” 

Finalment, el President Sr. Ton Rovirosa agraeix la presència de tots els socis 
assistents, els despedeix donant per finalitzada l’assemblea. 

 
 
 
 
 
 
 

José Luís Aznar 
Carlos Becker 
Manel Benages 
Carme Bernal 
Joan Carles Cabello 
Diego Casanova 
Ricard Colomé 
David Diez 
Rafael Domínguez 
Carme Duran 

Joan Fornés 
Marta Gallego  
Josep García 
Francisco J. Guirao 
Fidel Homs  
Joan Josep Jané 
Gemma Mañé 
César Masià 
Carolina Masiá 
Carles Muñoz 

Josep Pla 
Belén Rivero  
Lluís Romera 
Antoni Rovirosa 
Olga Sardà 
Arantxa Sastre 
Àngel Sastre 
Anna Saura 
Celestino Tello 
Gabriela Valls 
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ASSISTENTS  
 
 
 
V. i P. 
EL PRESIDENT       LA SECRETÀRIA 
 

      
 
Antoni Rovirosa Morgades    Rosa María Ojeda Gutiérrez  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lina Esteban 
José A. Fernández 
Fernando Ferrer 

Rosa María Ojeda 
Joan Parés Lucini 
Miguel A. Pérez 

Lidia Vidal 
José Luis Villanueva 
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C A R R E C S Real 2018 Pressup.'19 Real 2019 Desviació

Compra material esportiu 16.845,92 16.000,00 19.658,36 -3.658,36 

Compra Aigua Vending 1.639,95 1.600,00 2.825,92 -1.225,92 

Material de Oficina i neteja 1.243,13 1.300,00 2.428,97 -1.128,97 

Renting Ricoh 1.074,48 1.100,00 824,01 275,99

Canons Federacions i Llicencies 930,00 950,00 860,00 90,00

Manteniment Instal.lacions 18.864,99 20.000,00 25.258,55 -5.258,55 

Honoraris Profes.Administració 1.693,75 1.700,00 2.201,27 -501,27 

Gestoria i advocats 3.352,23 3.300,00 3.807,87 -507,87 

Assegurances 2.749,95 2.750,00 3.084,39 -334,39 

Serveis i interessos bancs 6.678,04 6.800,00 6.069,75 730,25

Publicitat, relacions públiques 3.563,05 3.800,00 4.541,52 -741,52 

Electricitat 14.508,72 15.000,00 16.857,26 -1.857,26 

Telèfon 4.330,41 4.500,00 5.449,32 -949,32 

Aigua corrent 5.825,68 5.000,00 3.570,30 1.429,70

Gas natural 4.441,86 4.500,00 3.347,48 1.152,52

Activitats esportives - campionats 22.849,17 23.000,00

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

Festes i activitats socials i premsa 9.641,48 9.000,00 11.485,96 -2.485,96 

Impostos,taxes i contribucions 10.603,32 4.000,00 1.710,88 2.289,12

Salaris 47.493,60 48.000,00 58.319,12 -10.319,12 

Seguretat Social 15.352,80 15.500,00 18.389,52 -2.889,52 

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

Despeses extraordinàries 1.005,14 1.000,00 2.353,87 -1.353,87 

TOTAL CÀRRECS EXERCICI 203.820,27 203.800,00 242.054,47 -38.254,47 

49.010,15 -14.010,15 
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A B O N A M E N T S Real 2018 Pressup.'19 Real 2019 Desviació

Venda de material esportiu 14.894,66 15.000,00 15.553,52 553,52

Venda aigua Vending 3.160,25 3.200,00 4.257,50 1.057,50

Escola d'estiu-hivern i Campus 13.642,60 21.810,00 19.604,15 -2.205,85 

Activitats esportives - Campionats 7.892,21 8.000,00 36.663,97 28.663,97

Lloguer Tennis 3.070,55 3.000,00 2.958,93 -41,07 

Quotes usuaris 5.166,00 5.000,00

Quotes socis 129.150,76 130.000,00

Patrocinadors 20.436,05 15.000,00 16.892,56 1.892,56

Lloguer taquilles 2.901,50 2.900,00 2.774,00 -126,00 

Llum pistes i pàdel 2.933,72 3.000,00 3.088,00 88,00

Cessió instal·lacions 17.399,78 17.000,00 26.630,36 9.630,36

Lloguer restaurant 5.350,21 4.200,00 4.054,84 -145,16 

Ingressos extraordinaris 712,00 700,00 902,50 202,50

SUMES 226.710,29 228.810,00 268.093,95 39.283,95

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 1.800,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 

TOTAL ABONAMENTS EXERCICI 228.510,29 230.310,00 268.093,95 37.783,95

Total despeses exercici -203.820,27 -203.800,00 -242.054,47 -38.254,47 

DIFERENCIA ABANS AMORTITZACIÓ 24.690,02 26.510,00 26.039,48 -470,52 

Dotació amortitzacions -24.460,38 -24.500,00 -24.313,84 186,16

DIFERÈNCIA EXERCICI 229,64 2.010,00 1.725,64 -284,36 

134.713,62 -286,38 
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ACTIU 2019 2018

A) ACTIU NO CORRENT 865.946,59 885.660,43

II. Immobilitzat material 865.946,59 885.660,43

1. Terrenys i construccions 831.446,51 845.986,75

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 34.500,08 39.673,68

B) ACTIU CORRENT 94.486,51 85.205,51

I. Existències 6.890,63 6.890,63

II. Usuaris, patrocinadors i deutors 79.000,14 77.493,49

1. Socis i usuaris deutors 46.042,81 44.992,16

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 9.539,23

5. Crèdits amb administracions públiques 2.565,00 2.109,00

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

VI. Efectiu i altres líquids equivalents 8.595,74 821,39

1. Catalunya Caixa 0,00 0,00

2. BBVA 0,00 0,00

3. Banco Popular 0,00 0,00

4. Banc Sabadell 8.595,74 821,39

5. Caixa 0,00 0,00

TOTAL ACTIU (A+B) 960.433,10 970.865,94
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PATRIMONI NET I PASSIU 2019 2018

A) PATRIMONI NET 793.620,21 791.894,57

A-1) Fons propis 793.620,21 791.894,57

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 -3.508,25 -3.737,89

VII. Resultat de l'exercici 1.725,64 229,64

B) PASSIU NO CORRENT 160.604,49 160.504,49

II. Deutes a llarg termini 160.604,49 160.504,49

1. Deutes amb entitats de crèdit 160.604,49 160.504,49

3. Altres deutes a llarg termini

C) PASSIU CORRENT 6.208,40 18.466,88

II. Deutes a curt termini 2.008,60 14.008,60

1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 11.328,60

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

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 4.199,80 4.458,28

1. Proveïdors 472,76 758,92

2. Bons socials 0,00 0,00

3. Altres creditors 30,25 0,00

4. Deutes amb administracions públiques 3.696,79 3.699,36

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

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

TOTAL PATRIMONI NET (A+B+C) 960.433,10 970.865,94
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C A R R E C S Pressup.'19 Real 2019 Pressup.'20
Pressup.'20                                   

Covid 

Compra de material esportiu 16.000,00 19.658,36 15.000,00 12.000,00

Compra beguda Vending 1.600,00 2.825,92 3.000,00 3.000,00

Escola de Tennis 12.000,00 0,00 0,00

Classes de Tennis 0,00 0,00 0,00

Activitats esportives - campionats 23.000,00 14.000,00 8.000,00

Escola de Pàdel 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

Classes de Pàdel 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00

Festes y activitats socials 9.000,00 11.485,96 9.000,00 2.000,00

Despeses Lotería 0,00 0,00 1.400,00 800,00

Llicències 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Material Oficina 2.400,00 2.400,00

Neteja 5.000,00 6.500,00

Renting Ricoh 1.100,00 0,00 0,00

Canons Federacions 950,00 860,00 950,00 950,00

Manteniment instal.lacions 20.000,00 25.258,55 20.000,00 16.000,00

Honoraris Profesionals. Administració 1.700,00 0,00 0,00

Gestoría y advocats 3.300,00 5.000,00 5.000,00

Assegurançes 2.750,00 3.084,39 2.400,00 2.400,00

Hipoteques, préstecs, altres financiacions 4.500,00 5.100,00

Despeses bancaries 1.700,00 1.700,00

Publicitat y propaganda 3.800,00 4.541,52 4.000,00 2.000,00

Electricitat 15.000,00 16.857,26 15.000,00 15.000,00

Teléfon 4.500,00 5.449,32 5.500,00 4.500,00

Aigua 5.000,00 3.570,30 4.000,00 4.000,00

Gas Natural 4.500,00 3.347,48 3.500,00 3.200,00

Impostos,taxes i contribucions 4.000,00 1.710,88 1.800,00 1.800,00

Sous y salaris 48.000,00 58.319,12 60.000,00 62.500,00

Seguretat social 15.500,00 18.389,52 19.500,00 20.000,00

Despeses extraordinàries 1.000,00 2.353,87 1.000,00 1.000,00

Provisió fallits 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CÀRRECS EXERCICI 203.800,00 242.054,47 224.650,00 205.850,00

6.800,00

3.252,98

49.010,15

6.009,14

6.069,75

1.300,00
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A B O N A M E N T S Pressup.'19 Real 2019 Pressup.'20
Pressup.'20                                   

Covid 

Venda de material esportiu 15.000,00 15.553,52 15.500,00 12.000,00

Venda beguda Vending 3.200,00 4.257,50 4.500,00 4.500,00

Escola de Tennis 21.810,00 19.604,15 10.200,00 8.550,00

Classes de Tennis 0,00 0,00 0,00 0,00

Activitats esportives - Campionats 8.000,00 36.663,97 13.000,00 7.000,00

Escola de Pàdel 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00

Classes de Pàdel 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00

Festes y activitats socials 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Ingressos Lotería 0,00 0,00 900,00 900,00

Llicències 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Lloguer Tennis 3.000,00 2.958,93 5.000,00 5.000,00

Lloguer Pádel 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00

Quotes Usuaris 5.000,00

Quotes socis 130.000,00

Lloguer taquilles 2.900,00 2.774,00 2.900,00 2.900,00

Patrocinadors 15.000,00 16.892,56 16.000,00 10.000,00

Llum pistes tennis i pàdel 3.000,00 3.088,00 3.000,00 3.000,00

Cessió instal·lacions 17.000,00 26.630,36 0,00 0,00

Lloguer restaurant 4.200,00 4.054,84 2.400,00 1.800,00

Electricitat restaurant 0,00 0,00 800,00 650,00

Gas natural restaurant 0,00 0,00 800,00 650,00

Ingressos extraordinaris 700,00 902,50 300,00 200,00

SUMES 228.810,00 268.093,95 249.800,00 219.650,00

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 1.500,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ABONAMENTS EXERCICI 230.310,00 268.093,95 249.800,00 219.650,00

Total despeses exercici -203.800,00 -242.054,47 -224.650,00 -205.850,00 

DIFERENCIA ABANS AMORTITZACIÓ 26.510,00 26.039,48 25.150,00 13.800,00

Dotació amortitzacions -24.500,00 -24.313,84 -24.500,00 -24.500,00 

DIFERÈNCIA EXERCICI 2.010,00 1.725,64 650,00 -10.700,00 

120.000,00134.713,62 131.000,00
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Actiu sènior 196

Actiu juvenil 7

Actiu infantil 24

Recreatiu 34

Mèrit 7

Honorífic 6

Usuaris 15

Socis a 31-12-2019
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Baixes temporals
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