
ACTA DE LA REUNIÓ DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS DEL CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA EN DATA 9 DE 
FEBRER DE 2017 
 
S'inicia a les 20:00 hores l'obertura de l’Assemblea a càrrec del president Ricard Martínez (RM) amb la 
composició de la taula per: 
 

PRESIDENT:  Ricard Martínez 

SOTS-PRESIDENT:  Francesc Daví 

SECRETÀRIA:  Anna Mesalles 

COMPTADOR:  Jaume Jubert 

TRESORERA:  Laura Pérez 

VOCAL ACTIVITATS PUNTERES:  Montse Soler 

VOCAL MANTENIMENT:  Edu Aguirre 

VOCAL GRUP JOVE:  Vicky Garcia 

VOCAL DINAMITZACIÓ SOCIAL:  Maite Solans 

 
Assisteixen a l'Assemblea un total de 65 assistents 
 
El president llegeix les dades generals del CEG a data 9 de febrer de 2017: 
 
Socis CEG: 
 

 Total socis: 928 
  Socis virtuals: 62 
  Socis de menys d’un any d’antiguitat: 134 
  Amb dret a vot: 637 
  No estan al corrent de pagament: 23 
  Menors d’edat: 103 
Socis per secció: 
  Senders: 236 
  Muntanya: 419 
  Esquí: 91 
  Acampada: 79 
  Cantaires: 41 
  Cultural: 28 
  GEDE: 161 
  GIE: 29 
  Agrupament: 97 
 
En l'últim any s'han tramitat 53 socis de promoció. 
Socis d'entre 18 i 25 anys n'hi ha actualment 70. 
 
Es fa un resum del balanç des de la incorporació de la nova junta el maig del 2016 del pla de treball: 
 Pla Jove – ja s'ha creat el Grup Jove i ha començat a fer activitats, una de les motivacions d'aquesta 
assemblea és la creació de quotes per a joves per abaratir la quota de 18 a 25 anys amb l'objectiu de captar 
aquesta generació i fomentar aquesta activitat. La portaveu d'aquest grup és la Vicky Garcia 
 Pla famílies - Encara resta pendent de formar el grup de famílies, s'espera que abans del juny es pugui 
activar. 
 Comunicació - S'ha fet un manual d'identitat corporativa, per tal de posar una mica d'ordre de com és el 
logo de l'entitat, quines proporcions, tipus de lletra, color... 
Pel que fa al tema de xarxes el club s'ha incorporat a Twitter que enllaçar amb Facebook. A Instagram també ens 
hem donat d'alta. Cada foto que es penja a Instagram del club, surt a Twitter i automàticament a Facebook, amb 



una sola acció sortim a les diferents xarxes. Facebook és la xarxa més potent que tenim i que té més difusió, 
l'impacte que tenim té molt bones respostes positives. 
 Dinamització social - S'està duent un seguiment acurat de les activitats que s'estan fent, potenciant 
aquelles activitats que no es fan tant i ordenant una mica activitats que hi ha i es fan. 
 Activitats a la seu – que tinguin una periodicitat d'actes que es facin a la seu del Club. 
 Activitat puntera – recuperar aquells socis que han fet activitat d'un cert nivell de tot tipus al club i anar 
fent aquesta bossa de gent que té un cert nivell, la idea és que podem elevar una mica la tecnificació en el seu 
conjunt del club i en totes les disciplines puguin adherir-se a fer alguna cosa agosarada. 
 
Lectura i aprovació de l'acta anterior 
Es dóna per aprovada l'acta de l'assemblea anterior. 
Es comenta d'enviar-la prèviament per poder-la llegir amb més cura, la qual cosa si està d'acord. 
Aquesta s'enviarà per correu electrònic per la seva lectura i es penjarà a la web. 
En les properes s'enviarà l'acta al moment de convocar l'assemblea, sense treure que es pengi a la web quan 
estigui aprovada. 
 
Memòria de les seccions 2016 
Les diferents seccions exposen les activitats realitzades durant l'any: 
 
 Senders (Annex 1) 
 Muntanya (Annex 2) 
 Esquí (Annex 3) 
 Acampada, tenen en confecció un llibre, ho comenta Dolors Làzaro, en absència del representant. 
 Cantaires, van fer el concert de Nadal acompanyats d'una petita orquestra i fa un crida pel que vulgui 
 adherir-se. 
 GEDE 
 GIE, comenta, que no té memòria d'activitats, perquè són de recent incorporació. 
 Agrupament 
 
Aprovació de l'estat de comptes de l'any 2016 
Jaume Jubert (JJ) passa a exposar l'estat de comptes (Annex 4) on comenta que el resum general es manté el 
mateix format que l'anterior junta, per fer un millor seguiment, la situació del club està molt sanejada, el 
tancament del 2016 s'ha fet amb uns ingressos superiors als que s'havien pressupostat. 
Els ingressos previstos són superiors sobretot a la Matagalls-Montserrat (Mm) que és la variació més significativa 
pel que fa als comptes. 
Els impagaments de rebuts de quotes és una problemàtica que tenim al Club. 
Pel que fa a quotes i subvencions va a la línia dels anys anteriors. 
 Ingressos de gestió – varia la manera de fer les partides a comptabilitat respecte als anys anteriors, s'ha 
inculcat a les diferents juntes i caps de les seccions que la comptabilitat del club només hi ha una, no hi ha la 
comptabilitat de seccions. Només donem comptes del Club d'una sola comptabilitat. 
Miquel Fernández (MF)- comenta la diferència que hi ha al concepte d'ingressos d'inscripcions nous socis, ja que 
si la quota d'entrada són 10 euros el compte, és rodó i el total que hi consta és de 3.307,42 euros, pregunta què 
engloba aquesta quantitat. 
Engloba el que entra com a quota i el que origina una despesa per gestió, com a menor ingrés (quotes de soci 
virtual, moviments de pagament que hi hagut i han provocat alguna despesa com els retorns de rebuts, per les 
comissions de retorns de rebuts de banc). 
 Despeses – lleugerament superior a les pressupostades, però inferior als ingressos i això genera un 
superàvit important l'any 2016. Explica les partides més significatives. 
 Al total de les activitats de les seccions dels diversos conceptes s'ha de ressaltar que la Mm que ha 
ingressat més del previst, també ha tingut menys despeses de les que s'havia previst, portant un resultat molt 
favorable al Club. Totes les despeses que han generat les seccions tenen una contrapartida d'un ingrés 
equivalent, les seccions són molt estrictes i no gasten més del que ingressen generant un equilibri pressupostari. 
En anualitats futures permetrà tenir una visió molt secció a secció del que ingressa cada una d'elles i que gasta i 
és funció dels responsables de cada secció i de la Junta que durant l'any, això no es desviï i que no es produeixin 
situacions que puguin provocar alguna pèrdua a l'entitat. 
Que les despeses siguin de 174.149 € superior als 141 mil pressupostats, és perquè s'han inclòs les despeses de 



les seccions. 
 També s'ha de preveure que s'haurà de tributar per impost de societats als voltats de 7.500 €. 
A l'exercici del 2016 s'ha acabat amb un saldo final de tresoreria que és el punt de partida del 2017 de 
395.371,52 €. 
 
MF – Pregunta la diferència que hi ha dels 31 mil euros de menys ingressos és dels comptes de muntanya i 
senders de l'any anterior. 
JJ- El que era diners de les seccions, el club ho tenia com a Saldo Creditor del Club, i com en l'actualitat s'ha de 
presentar l'impost de societats i de comptabilitat del club, només hi ha una, s'ha canviat aquest concepte i s'ha 
passat com a diners del club i això provoca que generi aquest salt. 
 
Abans els diners que per ser de les seccions no es consideraven del club, ara els passem a considerar, sempre ho 
han sigut però es comptabilitzaven diferent. 
No hi ha romanent de les seccions, hi ha un equilibri entre les despeses i els ingressos. 
Som un club, ens hem de veure com a club, si hi ha seccions que poden generar més ingressos que despeses ens 
beneficiem tots. 
 
Josep Roca agraeix la claredat de l'exposició i transparència que s'han presentat els comptes. 
 
Consta amb acta que resten aprovats els comptes del 2016 per unanimitat. 
 
Proposta de canvi de quotes per fer una quota jove 
Per donar sentit a l'esforç que vol fer el club per promocionar la gent jove entre 18 i 25 anys, perquè es facin 
socis i sòcies i que d'alguna manera rejovenim el club i que aquesta gent comenci a fer activitat es creu important 
fer una reducció del 50% de la quota en aquesta franja d'edat, que vol dir dels 64 euros actuals a 32 euros. 
L'impacte d'aquesta reducció no arriba als 3000 euros, i el club ho pot assumir. 
Jordi Colomer pregunta si s'ha pensat amb aquelles persones, a l'atur des de fa més de sis mesos i amb 
vulnerabilitat econòmica que també, el club, podia fer un esforç en aquest camí. Hauria de ser una cosa 
específica en el temps, mentre durés la situació de pobresa econòmica. 
Toni Vives, exposa que als estatuts existeix un punt que els socis jubilats, si volen demanar reducció de quotes, 
ho poden demanar, s'hi ha de fa un estudi de la situació i es decideix. 
RM – modificant el concepte jubilat i posant gent que es trobi en situació de vulnerabilitat ho podíem solucionar, 
però s'hauria de modificar els estatuts. 
 
MF -informa, que el canvi de quotes i noves quotes funciona segons els estatuts, hi ha una quota base i sobre la 
qual estan els diferents tipus de socis que tenim, aquesta quota, porta una sèrie de percentatges, hi havia un 
preu base de 16 €, que no tocaven, així el 25% era 4 €, el 50% era 8, era un número múltiple. Aquesta nova Quota 
Jove, no està inclosa i s'hauria d'incloure. Comenta que tot això va establert tot a l'estatut i no troba correcte 
aplicar aquesta quota sense modificar prèviament els estatuts. Comenta que com assemblea podem decidir el 
que vulguem, però l'explicació legal és aquesta. Als estatuts hi ha els tipus de quotes, jubilat, infantil, familiar, 
que tots tenen un percentatge sobre el preu base, com que no existeix aquesta quota, potser s'hauria d'haver 
convocat una assemblea extraordinària per tractar el tema de modificació d'estatuts. Ja que es vol crear un nou 
grup dels que ja estan definits. 
 
Com que pot entrar en contradicció, l'aprovació d'una quota jove, amb els estatuts actuals, s'aprova una 
subvenció del 50% de la quota als joves d'entre 18 i 25 anys, complerts i a les persones que es trobin en situació 
de vulnerabilitat econòmica, amb el benentès que aquesta bonificació és temporal mentre duri aquesta situació, 
a revisar per assemblea en un període d'un any. La Junta revisarà el tema dels estatuts per tal de mirar com 
aquesta mesura pot afectar o no, sí es pot, es modifica. Si estatutàriament entra en contradicció, s'aplica la 
subvenció i a la propera assemblea, es fa extraordinària i es proposa la modificació dels estatuts. Aquestes 
partides poden anar dins d'ajuts a esportistes. 
 
Es passa a votació sent el resultat de 62 vots a favor, 3 abstencions i cap vot en contra. 
 
Consta en acta que s'aprova amb 62 vots a favor, la proposta de bonificació per fer una quota jove i a les 
persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, a revisar l'any vinent. 



 
Aprovació de pressupost per a l'exercici 2017 
Seguidament s'explica el pressupost per 2017, amb visió conservadora. L'exercici 2016 ha estat excepcional quant 
a ingressos, però pel 2017 no hem previst els mateixos ingressos. 
 La primera partida sobre ingressos de quotes per socis hi ha 3800 € menys del tancament del 2016, 2000 
€ són el càlcul que s'ha fet el que suposaria els socis que tenen actualment entre 18 i 25 anys paguessin la meitat 
del que paguen. Si es veu que la forma de fer-ho és via subvenció en forma de quota, quan veiem els comptes de 
l'any vinent, no veurem aquest descompte, en canvi el veurem a unes partides de la secció o subvenció joves. 
 Pel que fa a la Mm, s'ha volgut mantenir a la línia del 2015, ja que el 2016 ha estat excepcional. 
 Activitats de l'entitat, s'hi han sumat els que han aportat les diferents seccions, que ve a ser una xifra 
bastant semblant al que s'ha ingressat per activitat l'any 2016. 
 A les despeses, s'ha tingut en compte les obres que s'han de fer al pati, hi ha un increment al bloc de les 
assegurances, perquè s'han revisat, actualitzat i millorat en alguns aspectes. 
 Al capítol de compres s'ha previst una partida de 8000 euros en renovació de la web. 
RM comenta que el tema de la web, s'han demanat pressupostos a diferents empreses totes demanen entre 7 i 9 
mil euros, de moment encara estem buscant empreses, ja que les que hem tingut fins ara no acabaven de 
satisfer. 
MF – Comenta que aquest tema no és una despesa d'un any, amb el nou sistema comptable, és una compra 
d'immobilitzat i es podrà amortitzar en 4 anys, per això aquesta partida hauria de ser de 2000 euros. 
 Les donacions es troben en diferents apartats, la Junta establirà un circuit pel que fa a registre, moltes 
donacions donen dret a reducció i si no ho canalitzem adequadament, fem la bona acció de donació però, en 
algunes no ens hem pogut beneficiar. Es donaran instruccions a la Laura de Secretaria, que és la que registra 
aquestes sortides de diners cap a una entitat que les inclogui en alguna partida i que obligui a l'entitat a emetre 
el certificat. 
 
Pregunten si les despeses de neteja inclouen el patí. Marisa Carreño comenta que sí que s'haurien d'incloure, i 
també el terrat. Es revisarà el contracte de neteja per veure què inclou i si està previst la neteja del pati i el terrat. 
 
JJ – Vol fer una menció especial a la Laura Pla de Secretaria que és la persona que ha estat quadrant aquests 
números i que és la que ha hagut d'introduir les factures i quadrar els balanços. 
 
Es fa constar en acta que s'aprova el pressupost per l'exercici del 2017 per unanimitat. 
 
Proposta de reforma del Rocòdrom 
Lola fa una exposició acurada sobre la reforma que s'ha de fer al Rocòdrom, fent una visió actual, i les reformes 
que es volen fer i les diferents formes per treure un rendiment a la instal·lació (Annex 5). El pressupost té un cost 
de 29 mil euros, IVA inclòs. 
Pel que fa a l'espeleòdrom, seria l'únic al sud d'Europa, l'altra es troba al Nord d'Alemanya, no hi ha cap més, a 
tenir en compte a l'hora de fer publicitat i de demanar subvencions. 
Martí de l'Agrupament comenta que pel tema d'horaris no hi ha problema que concordin amb ells, ja que aquest 
espai no l'utilitzen. 
Els tècnics s'intentarà sempre que siguin del club, dins del GEDE. 
 
La data d'execució, és que a partir de primers de juny estigui operatiu. 
 
El manteniment per aquest any 2017 no hi ha, el rocòdrom el que exigeix és una revisió de manteniment anual i 
es farà l'any 2018. El que sí que ha de portar el club és un llibre de registre d'incidències, es preguntarà el cost del 
manteniment. 
 
Es reformarà i adequarà el pati, s'ha de reformar el tema de les finestres que no mantenen l'espai mínim de 
seguretat, i també s'ha de rectificar i millorar el tema d'il·luminació actual orientar-les correctament i pintar les 
parets, aquesta despesa ja està inclosa al pressupost del 2017. 
 
Preocupació dels socis per qui, què i com es portarà el nou rocòdrom i demanen qui serà el responsable, veure el 
pla de gestió punt a punt i qui el compleix, hi ha vicis adquirits i no hi ha ningú que controli aquestes activitats. 
RM -Quan es comencin les obres, serà el moment zero, a partir d'aquell moment hi haurà una comissió que s'ha 



de crear amb les seccions de GEDE, GIE, tutelada per la Junta i algú més que vulgui apuntar-se, per portar el 
control setmana a setmana de tots els aspecte que afectin al rocòdrom, sigui manteniment o pla d'activitats o 
altres. 
 
Es posa a votació la reforma del Rocòdrom essent el resultat de 57 vots a favor, 2 abstencions i 1 vot en contra. 
 
Es fa constar que resta aprovada la reforma del Rocòdrom, per 57 vots a favor. 
 
Presentació dels canvis al butlletí i revista 
Es presenta una maqueta de com serà el nou butlletí del club tot a color, donant importància a la imatge, amb 
paper més modern i lleuger, serà de la mateixa mida que l'actual. Es canvia la manera de confeccionar el butlletí i 
la revista. Una empresa externa, "DeBarris SCCL" s'encarregarà de maquetar, corregir, imprimir, editar i enviar els 
butlletins als socis, només tenim la feina de redactar i buscar fotos. 
A la penúltima pàgina, reservada a publicitat, l'empresa ens ofereix gestionar-la al 50%, s'ha de pactar quina 
publicitat volem i quanta el club i rebríem el 50% d'aquesta publicitat, però està pendent d'acord. 
Mantenir la idea del butlletí com a expressió gràfica de l'activitat del Club, muntanya i social i la revista com a 
articles de fons i de llarg recorregut, atemporals. 
El primer butlletí sortirà la primera setmana de març i el disseny de la revista hi ha més temps, sortirà cap al juny. 
Al pressupost la partida que correspon al butlletí i la revista ja representa menys despesa aquesta manera de fer. 
 
Presentació del disseny de la samarreta del club 
Al consell vam fer un petit concurs per determinar el disseny de la nova samarreta corporativa del club i la va 
guanyar Aleix Garcia (Annex 6). La idea és poder-les tenir per l'activitat que fa el club. 
 
Precs i preguntes 
S'accepta la possibilitat que les actes i els pressupostos es tinguin prèviament a l'assemblea. 
Es proposa enviar l'acta d'avui per correu als socis i també penjar-la a la web. 
Josep Roca s'ofereix com a banc d'idees per preparar el Centenari del Club. 
Marisa Carreño demana, ja que la Mm és l'activitat més potent del club, hi hagi un màxim de voluntaris dels socis 
del club per tal que hi col·laborin. 
S'aprofita per dir que és la nova presidenta de la Comissió de la Mm. 
Es felicita públicament al senyor Baltasar González, ja que és la persona que ha aconseguit estar 75 anys com a 
soci del club, li van donar la primera medalla de platí del Club. 
 
S'aixeca la sessió a les 22,30 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricard Martínez Monteagudo Anna Mesalles Godoy 

President Secretària General 

 


