Badalona, 25 de març de 2018

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Hora inici: 11’06h

Hora final: 12’50

Convocats: Socis del Club Nàutic Bétulo.
Lloc: Saló social del Club.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació acta anterior.
Informe de gestió.
Sessions esportives.
Liquidació pressupost 2017.
Aprovació pressupost 2018.
Ratificació vocal Greg Scherer i secretària Vanessa Vargas.
Torn de paraula.

Acta:
Primer Punt de l’Ordre del Dia. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General
Ordinària de 26 de març de 2017
La secretària demana la dispensa d ela lectura de l’acta atès que s’ha enviat amb l’antel·lació
que estableixen els Estatuts i demana si hi han esmenes a l’acta.
No havent-hi esmenes se sotmet a votació.
Recompte de la votació: En contra 0, Abstencions 1, a Favor 33.
Queda aprovada l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 26 de març de 2017.
Segon i Tercer Punt de l’Ordre del Dia. Informe de gestió
La presidenta, juntament amb el advocat del club, Pedro Franco, ens informa de com està la
situació de la concessió del club, amb el següent punt:
Acció Institucional
• Reunions Ajuntament de Badalona (tinent-alcalde, regidoria d’esports, patrimoni i
urbanisme) per plantejar solucions per a la renovació de la concessió de costes.
Darrera reunió 22.03.2018
• Reunions secretari general de la conselleria de Territori i Sostenibilitat Sr. Ferran
Falcó i amb el subdirector general de Costes i Territori Sr. Xavier Berga, per tractar
sobre la renovació de la concessió. Propera reunió 5.04.2018.
Seccions Esportives

Presentem la participació que a dut a terme, les diferents seccions esportives del club,
durant l’any 2018.
Competicions organitzades pel CNBétulo
● LA SOCIAL”
22 d’abril de 2017
● 13è TROFEU CIUTAT DE BADALONA DE LLAGUT
3 de juny de 2017
● REGATA DEL CIRCUIT CATALÀ DE FUNBOARD
17 de setembre de 2017
Secció de REM
● Participació en més de 15 regates oficials i lúdiques
● Organització de 2 regates al club: La Llarga i La Social
● Fites destacades:
- 6a posició al Campionat d’Espanya de llaüt (VF)
- 1a posició al Campionat de Catalunya de Rem de Mar (VF)
- Participació en el Campionat del Món de Rem de Mar a Thonon (SM)
Secció de Vela, WindSurf
● Participació en 21 regates oficials
● 3 podis al Campionat d’Espanya en diferents classes i categories
● 2 podis al Campionat de Catalunya en diferents classes i categories
● Participació en 5 Campionats o proves europees o internacionals.
● Organització de la regata del Circuit Català de Funboard al CNBétulo.
Secció de Vela
● Participació en 12 regates oficials
● 1ª posició al Campionat d’Europa en Làser Màster APP
● 2ª posició al Euromaster. Làser
● 3 podis al Campionat d’Espanya en diferents classes i categories de vela lleugera.
● 1ª posició Campionat de Catalunya Láser Màster.
Secció de Motonàutica
● 2a posició al CAMPIONAT CATALUNYA MOTOS AQUÀTIQUES - Esquí GP1
Punt Quart de l’Ordre del Dia. Liquidació del pressupost de l’any 2017 i Balanç
La presidenta i la tresorera, ens presenten la liquidació dels pressupost del 2017. Es
procedeix a la votació.
L’any 2017 ha donat un resultat positiu de 4.134 €.
L’increment dels ingressos en un 11% respecte del pressupostat ha permès absorbir tota la
despesa prevista més la despesa extraordinària autoritzada l’any passat a càrrec d’una part
del superàvit del 2016 per import de 7.000 €. Així doncs, s’han pogut mantenir les reserves
generades a l’any 2016 que, conjuntament amb el superàvit d’enguany, permeten incrementar
el marge de maniobra i la tresoreria.

Cal destacar que la gestió econòmica ha permès portar a terme actuacions no previstes com
el canvi de motor del pati d’embarcacions, l’adequació de tota la instal.lació d’aigua a la
normativa vigent així com la reparació urgent dels sostres del restaurant i l’oficina.
Dels ingressos cal destacar l’increment de les quotes per inscripció de nous socis i l’increment
dels ingressos de subministraments del restaurant que es corresponen amb la refacturació
de les despeses de subministraments proporcionals a l’espai llogat que també han
incrementat de manera global.
D’altra part, els ingressos pel lloguer del saló també han augmentat.
Com a disminució d’ingressos s’ha produït una petita diferència en les quotes previstes
provinents de l’equip infantil de surf i no s’han aconseguit els ingressos previstos de patrocinis
per a la secció de rem.
A continuació es detalla el detall de la liquidació de l’any 2017 i el Balanç.

Votació: L’Assemblea aprova per unanimitat la liquidació del pressupost de 2017.

A C T I U
Exercici 2017
Actiu no Corrent

Material
Act. Impuest Diferit
Actiu Corrent
Avançaments a proveïdors

Clients
Hisenda Pública
Caixa
Bancs

TOTAL ACTIU
2002

12.822,86
12.706,85
116,01
53.104,35
300,00
1.271,42
2.736,00
563,08
48.233,85

65.927,21

P A SS I U
Exercici 2017

Exercici 2016

19%
19%
0%
81%
0%
2%
4%
1%
73%

100%

16.493,61
13.456,85
3.036,76
49.692,84

25%
20%
5%
75%

1.509,64
5.297,13
527,72
42.358,35

2%
8%
1%
64%

66.186,45

100%

Patrimoni Net
Capital

Reserves
Resultat Exer.Anteriors
Resultat exercici
Passiu no Corrent
Creditors arren.finan.LLT
Passiu per imp.diferit
Passiu Corrent
Creditors arren.finan.CT
Proveïdors
Avançaments clients
Hisenda Pública
Seguretat Social creditora
Periodificacions CT
TOTAL PASSIU

40.523,66
4.640,40
31.748,68

61%
7%
48%

4.134,58
6.933,06
6.383,36
549,70
18.470,49
2.869,40
5.291,68
232,55
4.187,25
3.288,56
2.601,05
65.927,21

6%
11%
10%
1%
28%
4%
8%
0%
6%
5%
4%
100%

2017
100%
90%

ACTIU

36.389,08
4.640,40
12.245,19
-78,72
19.582,21
9.333,23
9.333,23

55%
7%
19%
0%
30%
14%
14%

20.464,14
2.869,40
8.805,78

31%
13%

3.333,42
2.854,49
2.601,05
66.186,45

5%
4%
4%
100%

2016
PASSIU

Actiu no
CorrentPatrimoni Net

12.823

80%

100%

90%

ACTIU

PASSIU

16.494

80%

70%

40.524
Actiu CorrentPasiu no
Corrent

50%
53.104

60%

50%
40%

6.933

30%

36.389

70%

60%

40%

Exercici 2016

49.693

9.333

30%

20%

3-Pasiu Corrent

20%
20.464

18.470

10%

10%

0%

0%

Fons de maniobra*

34.633,86

Fons de maniobra*

29.228,70

Punt Quart de l’Ordre del Dia. Aprovació -si s’escau- del pressupost per a l’any 2018
La presidenta i la tresorera, ens presenten el pressupost del 2018.
Tenint en compte que el pressupost 2017 s’ha liquidat un 11% per sobre del pressupostat en
ingressos, el pressupost per a l’any 2018 es presenta amb un increment general del 4,7%
respecte del pressupost del 2017.
Pel que fa als ingressos prosseguim amb un criteri conservador i malgrat seguim tenint llista
d’espera de socis pressupostem un lleuger increment dels ingressos per quotes inferior al
realment produït al 2017 i s’ajusta l’import per venda de material esportiu al previst per aquest
any. El pressupost per a l’any 2018 es manté continuista respecte de l’any anterior.
Quant a les despeses, se segueix fent un esforç important d’inversió en les instal·lacions
socials i en la imatge del Club. D’altra banda, es preveu un increment de les despeses de
recursos humans perquè es preveu l’increment de jornada d’un dels treballadors per a poder
donar millor servei al soci i es contempla la regularització salarial del personal a l’increment
de l’IPC congelat per conveni.
Es mantenen els esforços pressupostaris en el foment de l’esport - especialment el de
competició - amb la compra de material esportiu i actualització de les instal·lacions esportives.
Enguany es preveu destinar una part de la despesa al tancament de les instal.lacions
exclusivament pels socis. També es preveu un increment en despeses de subministraments
per consum d’aigua corrent.
A continuació, es detalla la proposta de Pressupost de l’any 2018 que se sotmetrà a votació
a l’Assemblea.
Es procedeix a la votació.

Votació: L’Assemblea aprova per unanimitat el pressupost de 2018.

Punt sisè de l’Ordre del Dia. Ratificació vocal Greg Scherer i secretària Vanessa
Vargas.
La presidenta, ens comenta els canvis o noves incorporacions a la junta.
Seguidament es procedeix a la votació d’aquest càrrecs.
Votació: L’assemblea aprova per unanimitat, la incorporació del Greg Scherer com a vocal.
Queda aprovat per unanimitat, canviar el càrrec de vocal a secretaria de Vanessa Vargas.
Punt setè de l’Ordre del Dia. Torn de paraules.
Joan Ros: Planteja si les portes que es posaran per tancar el accés al club es tancaran soles
o caldrà vigilar que quedin tancades.
Presidenta: Respon que les portes es tanquen soles i tenen un sistema de seguretat perquè
quedin obertes en cas de fallida del sistema elèctric.
Dolors Pérez: Manifesta la seva opinió a favor del tancament amb portes el club, cada vegada
son més les persones que ocupen els espais destinats per a socis.
Ricard Zamacois: pregunta si hi ha tingut sortida el braçalet, ha passat força gent per
secretaria a recollir-lo ?
Presidenta: Sí, ha vingut molta gent. A més s’ha aprofitat per fer actualitzacions de la base
de dades.
Joan Ros: Crec que és més important promoure equips esportius que no fer el tancament
amb les portes.
Presidenta: Buscar més modalitats o equips és poc viable veien els espais que queden lliures
al club. No disposem de més espais per potenciar equips o modalitat noves.
Kilian Marsal: Cal que cuidem el soci que ja tenim.
Ana Garric: Es pot fer més força en la concessió, tenint més llicències federatives?. L’entrada
de diners, bé de les quotes dels socis?.
Presidenta: Sí, el club pot fer més força amb un número més alt de llicències. L’entrada de
diners, prové de les quotes dels socis, més del lloguer del restaurant i de l’escola del vent.
Enric Sapé: L’increment ha estat pel nous socis?.
Presidenta: Sí, per l’increment de socis. Cal tenir fons de maniobra al pressupost per obres
no previstes.
Enric Sapé: Es passa molt ràpid l’ingrés i s’especifica molt la justificació de despeses. Lo
important és maximitzar l’ingrés per si s’ha de pagar una quantitat per la concessió.
Presidenta: La Doncella ha fet les obres, perquè ha volgut, no perquè pagues la concessió.
Es pagarà molt de Canon per els metres quadrats. Les coses que ja es fan, es fan bé, perquè
compleixi amb la normativa de la concessió. En el cas de que ens donin la subvenció, també
comporta unes despeses.
Kilian Marsal: La doncella ha volgut fer la inversió, perquè és un negoci i li ha interessat.
Ana Garrig: Hi pot haver la proposta d’obrir més d’hora al matí a les 8’30h per poder sortir a
primera hora amb el Pàddel. El fil musical del restaurant també hi serà aquest estiu?.

Presidenta: S’està treballant obrir més d’hora amb la incorporació del nou conserge. Ja s’està
parlant amb els responsables del restaurant sobre aquest aspecte i es controlarà el volum.
Jaume Alujas: A la piscina sempre hi ha molta gent de fora.
Presidenta: Una de les raons de la incorporació de la polsera, era el control d’accés a la
piscina. També cal tenir present que entra gent del hotel Miramar, tenen un conveni amb el
club, per als seus clients.
Jaume Alujas: Es podria mirar de fer coses pels més petis aquells que tenen 6 anys?.
Ferran Recasens: Es poden fer coses sempre quan hi hagi un compromís dels pares i que
aquest donin un cop de mà.
Enric Sapé: Aquests nens haurien de tenir un equip perquè competeixin, que tinguin un
monitor i que els acompanyi a fer l’esport. Algú on els pares el puguin deixar.
Vanessa Vargas: Sempre hi hagut canalla petita al club que han mostrat interès per algun
esport. Han estat els pares i la mateixa gent de la secció qui ha ensenyat i ha acompanyat
aquest nens, però sempre hi hagut un interès i una implicació de la família al darrere, amb la
compra de material i desplaçament.
Kilian Marsal: A més en el cas de competir, ha de participar en les proves que es proposin.
Presidenta: estem treballant amb la possibilitat de poder ampliar, teníem la persona però no
s’ha arribat a un acord.
Joan Vidal: Hi ha possibilitat d’entrar a la piscina les meves netes, dies esporàdics?.
Presidenta: Hi ha entrades que es venent a secretaria i també hi ha la quota de soci cangur.
Ricard Zamacois: Quina és la partició de la terrassa? Quina part és del restaurant i l’altre del
soci?. On puc menjar un entrepà de casa?.
Presidenta: Sí es pot menjar un entrepà a la terrassa. Respecte a la repartició, està pactada
al contracte del restaurant i es posa de manera física.
Gisela Ros: Hi hauria la possibilitat de tenir claus de taquilles al vestuari de dones?.
Presidenta: Sí i tant. Es parlarà de seguida amb la Gemma i els conserges.
Marta Garriga: Hi ha responsable de Pàddel?.
Presidenta: No. Però està obert a tothom qui vulgui entrar i fer-se càrrec.
Jaume Tejedor: Proposo de fer el primer bany de l’estiu de manera oficial.
Presidenta: estic d’acord, mirarem de poder-lo encabir.
Emma Planas: El 30 de desembre, és possible de tenir la concessió. Si no hi ha concessió,
el restaurant s’acaba?. El restaurant té la terrassa de manera il·legal.
Presidenta: No està clar, està en tràmits.
Joan Ros: El contracte que tenen, és el contracte que es va fer amb el Pedro Franco (advocat
del club) i jo. No és fàcil fer la gestió, buscàvem un restaurant que funcionés i o hem
aconseguit.
Emma Planas: Els estatuts diuen que la terrassa és del soci?.
Presidenta: La terrassa si donen la contractació, serà de Badalona.
Emma Planas: La terrassa lateral i frontal, entre setmana és pel soci.
Presidenta: (llegeix la clausura de terrassa).

Marta Delgado: Que és més important, el tancament de portes o el coixí pel manteniment?.
Vanessa Vargas: Per això us demanem que digueu la vostra, per saber que prefereix el soci.
Enric Sapé: Crec que és responsabilitat de tots preguntar si una persona és sòcia o no. Em
de posar de la nostra part com a socis.
Eduard Barbany: Justament el fet de la polsera, és una manera fàcil de identificar qui no és
soci. El conserges també ho tenen més fàcil.
No havent-hi més intervencions, la presidenta dona per finalitzada l’Assemblea i la secretària
aixeca l’acta.

Presidenta
Sònia Oliveras Buenvarón

Secretaria
Vanessa Vargas Castell

