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1.1. LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

La nova Junta proclamada guanyadora en les eleccions el 13 de desembre de 2018 va ser 

ratificada i elegida en l’Assemblea Extraordinària celebrada el 12 de gener de 2019. 

Els membres de la Junta en data 31 de desembre de 2019 continuen sent els mateixos, no 

obstant aixó s’ha de destacar el canvi efectuat en els serveis de Gestoria i Administració que es 

va portar a terme en data 1 de novembre, passant a ser titular la Gestoria Panedas Morera 

Consultors de Vic. 

La finalització de col·laboració amb l’antiga Gestoria Hestia Espai de Gestió es va fonamentar 

en dos motius: per una banda la proximitat i facilitat de contacte amb la nova Gestoria al estar 

ubicada a la ciutat de Vic (Hestia estava ubicada a Arenys de Mar), i per altre banda la oferta 

de més serveis a un preu molt competitiu. 

La Junta Directiva doncs, la formen els segÜents membres: 
 
 
 

 

 
President: Josep Antoni Soler Rius 

Vicepresident: José Asencio Jiménez 

Tresorer: Albert Vilà Espino 

Secretari: Gregori Vizcaíno Vallbona 

Vocal: José Mª Pérez del Molino 

 
 

 
 
 

El nou gestor i administrador de l’Entitat el Sr Jordi Panedas Miranda, en representació de la 

Gestoria Panedas Morera Consultors. 
 
 
 
 
 



1.2. BALANÇ ECONÒMIC 2019 

 
 

LIQUIDACIÓ ORDINÀRIA DES DEL 1/1/2019 FINS EL 31/12/2019 
 

A) OPERACIONS CONTINUADES 

 
1. Import net de la xifra de negocis 85.972,62 

a) Vendes 75.475,93 

 
                  70000001           SOCIS                  71.345,93 

70000005 CONSERGERIA PARKING 1.800,00 

70000006 CONCESSIONS 2.330,00 

 
b) Prestacions de servei 10.496,69 

 
70500000 PRESTACIONES DE SERVICIOS 10.496,69 

 
6. Despeses de personal -12.716,46 

a) Sous, salaris i auxiliars -9.570,80 

 
64000004 SOU  L. G. -2.929,10 

64000005 SOU X. S. -1.744,20 

64000006 SOU M. V. -3.176,62 

64000007 SOU O. V. -1.720,88 

 
b) Càrregues socials -3.145,66 

 
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -3.145,66 

 
7. Altres despeses d'explotació -76.783,46 

a) Serveis exteriors -60.509,33 

 
62200001 ALBERT PLADEVALL -10.425,69 

62200002 CORRETJA -585,31 

62200003 SUB IND SUBIRANA -495,64 

62200004 FERRETERIA FURRIOLS -2.524,03 

62200005 EIX PISCINES -7.234,97 

62200006 VICREU -110,21 

62200007 PINTUR -2.211,39 

62200008 FORESTAL VIC -394,43 

62200009 PROMOTORA MEDITERRANEA -529,98 

62200010 REIXACH -1.737,58 

62200012 SICOSA -1.213,14 

62200013 RADIO STOCK -981,22 

62200014 GERARD TOMAS -5.170,21 

62300001 HESTIA -1.052,12 

62300002 SETUP -286,61 

62300003 PRAGMA INFORMATICA -121,00 

62300004 PANEDAS CONSULTORS -1.253,57 

62300005 PUIGDOMENECH ADVOCATS -3.630,00 

62300006 M TERRICABRAS -1.391,30 

62300007 EIX PREVENCIO -338,80 

62300008 ENRIC DOSTA -1.452,00 

62300009 GRAFICSER -650,86 

62300010 OSONING -150,00 

62500001 HISCOX -849,20 

62500002 ALLIANZ -2.708,09 

62500003 ARG SEGUROS -71,13 

62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -1.856,35 



62800003 DREUE -8.525,95 

62800004 TELEFONICA -293,05 

62900002 ACA -249,27 

62900003 BLANCAFORT 2000 -299,49 

62900004 ACTIVE 24 -108,48 

62900005 MATER -225,12 

62900006 VIDEOSERVICE -40,00 

62900007 MONTAL I FILLS -239,58 

62900008 DIETES -618,17 

62900010 APARCAMENTS -1,80 

62900011 FEDERACIO CAT ESQUI NAUTIC -255,00 

62900012 ADF VILANOVA DE SAU -12,00 

62900013 AYDEN BV -216,59 

b) Tributs -16.274,13 

63100000 OTROS TRIBUTOS -8.832,47 

63100001 PREVISIO IMPOST SOCIETATS -2.500,00 

63420000 AJUSTES NEGATIVOS EN IVA DE IN -4.941,66 

8. Amortització de l'immobilitzat -4.579,89 

68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4.579,89 

A.1) RESULTATS D'EXPLOTACIÓ -8.107,19 

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -8.107,19 

A.4) RESUL. DE L'EXERC. PROC. D'OPERAC. CONTIN. -8.107,19 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES 
 

A.5) RESULTATS DE L'EXERCICI -8.107,19 

 
 

 
1.3 MOVIMENTS SOCIALS 

Al exercici 2019 s’han produït 4 baixes de socis per 7 noves altes. 

Per altre banda s’han produït 3 canvis d’arrendataris d’hangar 
 
 

              



1.4. PROVEÏDORS DE SERVEIS 

 
En data 28 d’abril  es va formalitzar un nou Conveni amb l’empresa  Mosenpark  per continuar 
oferint a socis i pÚblic en general els serveis d’Esquí Nàutic, Wakeboard, Wakeskate i Wakesurf 
en exclusivitat. Cal destacar la bonificació del 20% per als socis del Club. També a banda es va 
signar  un  nou  Conveni,  aquest  sense  exclusivitat,  per  el  servei  de  kaiac  i  paddle  surf.  Els  dos 
convenis tenen caràcter anual i prorrogable. 

 
 

 

En data 15 de juny es va formalitzar contracte de serveis de restauració amb la Sra. Montserrat 
Masó, contracte destinat a la gestió i administració del bar restaurant del Club Nàutic, el 
Restaurant Sau Vell. La inauguració va tenir lloc durant el mes de juny i ha continuat el servei 
sense interrupció durant tot l’estiu tret dels dimecres com a dia festiu intersetmanal. A partir 
d’octubre i en temporada baixa el restaurant ha obert caps de setmana i festius. En general la 
valoració ha sigut positiva amb una millora de la percepció global des de la seva inauguració. El 
contracte es anual i prorrogable. 

 
En data 22 de juny es va formalitzar Conveni de serveis d’esport i activitats de lleure amb la 
empresa Aquaterra Club. Aquesta empresa ofereix variades activitats, tant terrestres com 
acuàtiques (seegway, kaiac, nordic walking, aquasliders, etc). Durant la temporada han ofert el 
punt d’atenció als clients a un dels hangars del edifici social, com també han disposat d’un 
embarcador propi. El conveni es anual i prorrogable. 

 
 

 

 
Es fa esment també que en data 8 de març es va formalitzar un conveni oficiós amb el soci nº149 
relatiu a l’adequació com a gimnàs del Últim compartiment del edifici annexa a la zona de la 
piscina, així com a la col·locació d’una rampa de patinatge a la sorrera situada darrera aquell 
mateix  edifici,  per  benefici  de tots  els  socis  i  a cost zero  pel  Club.  Es  van dictar  unes  normes 
generals d’utilització i comportament. 

 
 



1.5. PROJECTE REMODELACIÓ DEL CLUB 

 

En la Memòria 2018 es proposava un projecte a mig i llarg termini per modernitzar i adequar el 

Club a nous reptes de futur. Alguns dels punts d’aquest projecte han pogut desenvolupar-se i 

d’altres s’han deixat en stand-by esperant la oportunitat per engegar-los. Ho desglossem: 

 

 Un equip de lideratge que compti amb el suport de l’assemblea i l’assessorament de 

 professionals i entitats lligats a l’àmbit del esport. L’Assemblea ha seguit donant suport a les 

actuacions de la Junta tot i les limitacions econòmiques del Club. L’assessorament professional 

d’entitats ha tingut dos pilars: per una banda des de l’Oficina d’Atenció als Clubs, apèndix del 

Consell Català de l’Esport, i per l’altre des d’Osoning, entitat comarcal per la projecció  i 

promoció de l’esport que compta amb el suport de la Diputació i el Consell Comarcal. 
 
 
 

 

 

 Potenciació del esport base, programes d’entrenament i formació d’equips de competició: 

Actualment en projecte, existeix de forma residual a càrrec de proveïdors de serveis esportius 

com l’escola de esquí i wake Mosenpark. Creació i aplicació del nou logotip “Sports Center”: 
 
 
 

 

 
Convenis i col·laboracions amb entitats esportives: Nou conveni amb l’empresa Aquaterra Club, 

dedicada a diverses activitats esportives i de lleure. 

Convenis i col·laboracions amb Ajuntament, ACA i entitats de territori: Conveni de 

col.laboració amb l’Ajuntament de Vilanova, enfocat a facilitar els serveis i activitats del Club a 

la gent del poble. Col.laboració (no signat Conveni) amb ACA, com a continuació de les mesures 

per lluitar contra la plaga de Musclo Zebrat i control d’entrada i sortida d’embarcacions al 

Pantà. 

Convenis escolars: En projecte. 

Assessorament mediambiental, legal i jurídic: En l’apartat legal i jurídic el Club ha encarregat 

un estudi al gabinet Puigdomenech & Aymerich (Advocats) sobre la viabilitat d’habilitar els 

hangars d’embarcacions com a elements opcionals de suport a les activitats esportives i 

recreatives del Club. 

Estudi econòmic de viabilitat per un creixement progressiu i controlat: Fase inicial. 

 Modernització general del Club, tant estructural com d’equipaments: Acabada la primera fase 

del projecte i a la espera de pressupost per la segÜent fase. 

Integració al Espai Natural col·laborant i difonent el respecte pel Medi Ambient: Encarregat 

estudi   de   retirada  fibrociment  (Uralita)  a  dues   empreses   (AigÜes   Vic   i   Jaume   Saborit). 

Possiblement es precisi de subvenció degut al alt cost de retirada. 

Potenciar els avantatges i protegir els valors de ser soci del Club: En execució. 



2.1 ACTIVITATS GENERALS I ESPECIALS  

 
Col·laboració amb L’Ajuntament de Vilanova de Sau a través de publicitat als fulletons 

de la Fira d’Herbes Remeieres i Festa Major. 

 

 
 

Participació del Club en rodatges i spots publicitaris 
 

- Març: A través de l’empresa de localitzacions Insitu Locations & Services S.L per filmació de 
vídeo corporatiu per a la marca Ford model Ranger. 

 
-Juny: A través de la Productora Widescope Productions S.L. per la cessió d’instal.lacions i 
serveis per la producció d’un anunci publicitari de l’empresa Mc Donald’s. 

 

 

 



Sortida amb globus 

Al mes d’abril es va realitzar una sortida matinal en globus, deixem un recull de fotos. 
 
 

 

 
 

 
 



2.2 a ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

Celebrada al Saló Social del Club el 12 de gener a les 12:00 h 

Ordre del dia: 

 
1. Ratificació, si escau, de la nova Junta Directiva. 
2. Aprovació, si escau, dels nous estatuts i reglament de règim intern. 
3. Precs i preguntes. 

 
1. Ratificació, si escau, de la nova Junta Directiva. Es planteja a l'Assemblea la ratificació 
de la Junta Directiva guanyadora de les eleccions efectuades el desembre, formada pels 
segÜents membres: 

 
President: Sr. Josep Antoni Soler Rius. 
Vicepresident:  Sr. José Alberto Asencio Jiménez. 
Secretari: Sr. Gregori Vizcaíno Vallbona. 
Tresorer Sr. Albert Vilà Espino. 

Vocal: Sr. José Mª Pérez del Molino. 
Administrador: Sr. Álvaro Fijo Viger. 

 
La unanimitat dels assistents ratifica en votació a la nova Junta Directiva. 

 
2. Aprovació, si escau, dels nous estatuts i reglament de règim intern. El Sr. Soler pren la 
paraula per explicar a grans trets algunes de les modificacions més importants dels estatuts 
que son les segÜents: 

 

- A proposta d’alguns socis, es crea la nova categoria de Soci JÚnior, composada per 
persones que tinguin una edat compresa entre els 18 i 21 anys. Aquests socis no pagaran 
quotes i a les Assemblees tindran veu i vot però no seran elegibles per desenvolupar  
qualsevol càrrec a la Junta Directiva. Resta de drets i deures igual que qualsevol soci 
numerari. 

- Les juntes directives tindran un mandat de 6 anys. Els membres podran ser reelegits. 
 

Respecte de les normes de règim intern, aquestes consten actualment de 8 pàgines i, es per 
això, que no s'expliquen a aquesta reunió. 
No obstant, tant els estatuts com les normes de règim intern, estan penjats a la pàgina web 
del Club per poder ser consultats quan es desitgi. 

 
Amb aquests aclariments es sotmeten a votació els estatuts i les normes de règim intern, essent 
aprovat tot per la unanimitat dels assistents. 

 
3. Precs i preguntes. En aquest apartat la Junta respon a les qÜestions segÜents: s’està 
treballant en el tema de les tanques d’accés, també es realitzarà un tancament de fusta a la 
zona de davant dels hangars al costat lavabos de baix, a la esplanada. 

 
Per Últim, s'informa de que queden pendents d'aprovar els segÜents pressupostos: 

 

- Contractació de major potència del wifi i canvi de l'antena 
- Instal·lació de càmeres de vigilància. 
- Compra de mobiliari per la recepció. 

 
I sense més assumptes de que tractar, conclou l’Assemblea a les 13:21h. 

 



2.2b ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
 

Celebrada al Saló Social del Club el 23 de juny a les 12:00 h 
 

A Vilanova de Sau - Embassament de Sau, essent les 12:00 hores del dia 23/06/2019, en 
Assemblea General Ordinària, es reuneix en segona convocatòria als socis del Club Nàutic Vic 
Sau.  Té  lloc  la  reunió  a  al  local  social  del  Club  convocada  pel  Sr.  Josep  A.  Soler  Rius  i 
assisteixen els segÜents titulars: 

 

Nº soci NOM 

151 A. S, M. 

146 A., C. 

114 A. M, R. 

148 A. J, J. 

116 B. S, A. 

161 D. B, D. 

125 D. V, E. 

106 G. C, J Mª 

115 G. M, M. 

149 H.C, E 

30 LL. A, A. 

121 M. P, J. 

127 M. B, J. 

152 N. M, V. 

67 P. C, B. 

128 P. S, E. 

105 P. M, J Mª 

157 P. C, A. 

166 R. A, J C 

124 R. C, A. 

81 S. T, M. 

103 S. R, E. 

102 S. R, J A 

144 S. V, C. 

158 T. S, A. 

91 T. B, M. 

22 V. B, M. 

110 V. E, A. 

108 V. V, G. 

Total 29 socis titulars 

 
Presideix  la  reunió  el  Sr.  Josep  Antoni  Soler  i  Rius,  actuant  com  a  secretari  el  Sr.  Gregori 
Vizcaino Vallbona sota el segÜent Ordre del dia: 

 

1. Lectura i aprovació de l'acta de l’assemblea general ordinària anterior 
2. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea extraordinària del 12/01/19 
3. Aprovació dels comptes de l'exercici 2018 
4. Aprovació de la nova modalitat de soci 
5. Informe d'actuacions de manteniment i equipaments 
6. Informe del pla d'activitats esportives 
7. Informe de noves operatives de funcionament de la piscina i zona d'aparcament. 
8. Informe d'altres actuacions i presentació del nou servei de bar-restaurant 
9. Precs i preguntes 



El president saluda i dona la paraula a l’administrador Sr. Fijo que procedeix a llegir el 
primer punt de l’ordre del dia. 

 
S’aprova l’acta de l’assemblea ordinària anterior, amb l’esmena apuntada pel Sr. Gregori 
Vizcaino, per la que va voler deixar constància de que a l'acta no es va reflectir el seu 
comentari referent a que el contracte que havia signat l’anterior president amb l’empresa 
Mosenpark es va fer sense l’aprovació de la majoria de la junta. 

 

S’aprova l’acta de l’assemblea extraordinària del 12 de gener de 2019 

L’administrador comenta que els comptes del 2018 van donar un resultat positiu de 12.000€ 

El tresorer Sr Vilà comenta diferents conceptes de la liquidació: 
Ens hem trobat amb una taxa d’escombraries superior al què ens pertocaria. Es treballa per 
revisar-la a la baixa amb l’ajuntament. 

Destaca els elevats costos del servei de socorrista. 
Es fa referència a que l’any passat hi va haver ingressos de traspassos d’hangar que enguany 
no hi podrem comptar. 
Es comenta que es penjaran els comptes del 2018 a la pàgina web. 
S’aproven els comptes 

 
L’administrador presenta els pressupostos: 
Fa una diferenciació entre les despeses ordinàries i les extraordinàries 
S’apunta que no s’ha revisat IPC des de fa 10 anys i la junta proposa, d’acord amb els 
estatuts, que les quotes pugin amb l´IPC a partir de l’any vinent. 
Es posposa l’aprovació de pressupostos perquè no s’han enviat. S’anuncia que es convocarà 
una assemblea extraordinària el proper agost per aprovar-los. 

 
El Sr. Jose Asencio presenta les accions en inversions i manteniment portades a terme en els 
darrers mesos: 

 
S’ha ressembrat de gespa per tot el club, inclosa zones mortes a la piscina. 
S’ha sulfatat i repassat la jardineria general. Posar escorça de pi, jardineres entrada hangars 
superiors. 
S’han plantat arbres / arbustos zona entrada restaurant. 
S’han canviat teules trencades teulada depuradora piscina i fet tractament vespes. 
S’ha repassat una dutxa de la piscina. 
S’ha desbrossat i netejat la zona del dipòsit de gas del restaurant. 
S’ha ampliat la senyal wifi. 
S’han instal·lat càmeres de seguretat. 
S’han reparat les tanques del perímetre del club i de la zona piscina. 
S’han substituït les cortines de les dutxes dels lavabos de baix. 
S’ha envernissat els paravents d’entrada al restaurant. 
S’ha reparat la piscina petita amb un terra nou de fibra. 
S’han pintat les portes de la sala de depuradora i material piscina 
S’ha habilitat i equipat un hangar de recepció. 
S’han substituït les carxofes de les dutxes lavabos de dalt. 
S’han instal·lat tanques de fusta al a zona d’hangars del costat de l’escala restaurant. 
S’ha habilitat una zona d’aparcament per a minusvàlids 
S’han canviat les claus de pas aigua en mal estat. Zona celler Bar. 
S’ha preparat un carril de natació a la piscina. 
S’ha netejat la piscina gran i revisat per part d´Eix Ambiental abans de començar la 
temporada. 
S’han pintat les línies grogues de limitació i de prohibit aparcar des de l’entrada al club fins a 
la rampa. 
S’han podat els arbres grans de l’esplanada del club perquè suposaven un perill. 

El Sr. Jose Asencio avança les properes actuacions previstes 

Reparar tela asfàltica teulada Restaurant. 
Reparar escala accés pista. S'ha de fer de formigó 
Canviar xarxes porteries de la pista. 
Sòl terrassa Restaurant, mal estat. A causa d'això, el sostre de la volada l’haurem rascar i 
pintar cada any. 



Escales accés Restaurant. 
Finestres superiors Restaurant, posar alumini. 
Habitació zona antiga secretària al Restaurant, guix en mal estat. 
Canviar pica i fogons rentaplats, lavabos de sota. 
Reparar escala minusvàlid Restaurant. 

 

El  soci  nº  116  proposa  posar  cobertes  a  la  zona  de  les  barques.  Suggereix  que  cadascÚ 
pagui la seva si no hi ha un pressupost general per fer-ho tot de cop. 

 
La sòcia nº 146 s’interessa per com està el tema de substituir les cobertes del carrer de dalt. 

 
La sòcia nº 152 demana aprovar uns pressupostos que defineixin les prioritats de totes les 
inversions comentades. 

 
El soci nº 158 proposa que els titulars de places d’embarcacions puguin tenir accés a la 
càmera de seguretat que les enfoca. Se li respon que es farà la consulta tècnica per mirar si 
es pot penjar a la pàgina web. 

 

El president pren la paraula i comenta les grans línies d’actuació de la nova junta. A partir 
d‘un objectiu principal de diferenciar la zona i serveis de socis i no socis, es diferencien els 
segÜents punts: 

 

- Legalització club 
- Reparació infraestructures 
- Activitats. Conveni Aquaterra apart de MosenPark i qui entri. S’estan fent vestidors i altres 
serveis. Això també dinamitzarà restaurant. 

 

El  president  comenta  que  s’ha  creat  un  nou  logo  per  identificar  el  concepte  d’activitats 
esportives:  “Sports  Center”.  Sota  aquest  paraigÜes  s’ha  signat  un  conveni  de  col·laboració 
amb Aquaterra per incrementar l’oferta del club amb barques a pedals, segway, senderisme, 
i altres activitats. 

 
Pren la paraula el nou soci nº 166 en representació d´Aquaterra i presenta la seva empresa i 
serveis. Comenta que ha sigut molt recent i que en breu prepararà una proposta definitiva, 
també incloent possibles condicions especials dels socis en alguna de la seva oferta. 

 
El president comenta que s’ha fet un gimnàs i una zona d´skate. Agraeix la col·laboració 
desinteressada del soci nº 149 en la construcció i equipament d’aquestes noves instal·lacions. 

 
El Sr. Gregori Vizcaíno pren la paraula i comenta aspectes relacionats amb la piscina: 

 
Es comenta la dificultat de trobar socorristes i que els honoraris que proposen les empreses 
especialitzades són inassumibles econòmicament (més de 12.000€ per una temporada). Es 
demana comprensió en aquest sentit quan per alguna circumstància pugui resultar impossible 
coordinar una baixa o substitució. 

 
Els horaris d’obertura seran de 11-19h. els feiners i de 10-20h els caps de setmana i festius. 

 

Està previst obrir la piscina els caps de setmana a partir del 23 de juny, i tots els dies a partir 
del 15 de juliol. 

 
L’accés a la piscina és lliure pels titulars i beneficiaris (cònjuge i els descendents menors de 21 
anys registrats en el cens del club) però els acompanyants hauran de portar una invitació. 
Els socis titulars disposaran de 15 invitacions gratuïtes per convidar altres acompanyants 
(vàlides per 1 persona / dia). 
Les invitacions les distribuirà el conserge del club o el mateix socorrista. 
Es podran adquirir invitacions addicionals a un preu de 2€. 

 

El socorrista serà el responsable de fer el control d’accessos. No es faran braçalets 
identificatius, però es demana que els socis s'acostin al punt de socorrista per identificar-se, 
ells i els acompanyants, especialment els primers dies per poder reconèixer fàcilment tothom. 

 
El soci nº 67 i altres socis reclamen que la piscina estigui oberta diàriament des de la data 
d’obertura. La junta justifica la racionalització de dates per un tema econòmic i sobretot 



perquè tenim  un històric  que indica que la  primera quinzena de juliol no la fa  servir ningÚ 
entre setmana. La Junta comenta que considerarà aquestes opinions. 

 
El President pren la paraula per comentar que es vol activar un punt de control per vehicles  
de No Socis. El gestionarà un conserge i tindrà un cost econòmic per vehicle. És un tema que 
s’ha de parlar amb l’Ajuntament i més endavant s’informarà dels detalls d’aquesta operativa. 

 
Pren la paraula el Sr. Jose Molino per comentar diferents aspectes de l’àrea nàutica: 
S’està treballant per regular l’accés al pontó. Es valora la instal·lació d’un pany amb clau. 
Comenta que la hidronetejadora és d’ÚS exclusiu per les embarcacions autoritzades i no es pot 
fer servir la zona per a la neteja de vehicles ni altres usos. 

 
El soci nº 103 comenta que hi ha usuaris que s’han fet seva l’amarra al pontó. Se li respon que 
ningÚ és titular de cap amarra, i que mentre hi hagi places disponibles s’utilitzin les que no 
tenen  defenses  particulars.  Que  quan  no  hi  hagi  més  places,  es  podrà  utilitzar  qualsevol 
encara que algÚ hi hagi deixat la defensa i no tingui l’embarcació a l’aigua. 

 

En el torn de precs i preguntes hi ha les segÜents intervencions: 
 

La sòcia nº 152 comenta que la zona de skate encara no està acabada i que els ferros poden 
ser un perill pels més petits. Se li respon que s’està acabant l’obra en breu. 

 
El soci nº 125 comenta que la zona de gespa de la zona d’arbres podats s’està rostint i que 
cal regar-la i a més suggereix instal·lar vestidors i WC a la piscina. 

 
I sense més assumptes a tractar, la sessió es dóna per acabada a les 13.40h 

 

 

2.2 c 2ª ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

Celebrada al Saló Social del Club el 3 d’agost a les 11:00 h 

 

A Vilanova de Sau - Embassament de Sau, essent les 11:00 hores del dia 03/08/2019, en 
Assemblea  General     Extraordinària,  es  reuneix  en  segona  convocatòria  als  socis  del  Club 
Nàutic Vic Sau. Té lloc la reunió a al local social del Club convocada pel Sr. Josep A. Soler 
Rius i assisteixen els segÜents titulars: 

Nº soci NOM 

 
104 R. M, J 

89 V. M, J. 

148 A. J, J. 

90 D. V, M. 

128 P. S, E. 

124 R. C, A. (O. D L. representant) 

81 S. T, M. 

102 S. R, J A 

158 T. S, A. 

91 T. B, M. 

98 V. E, A. 

150 M. M, A. 

Total 12 socis titulars 

 
Presideix la reunió el Sr. Josep Antoni Soler i Rius, actuant com a secretari suplent el Sr. Jose 
Asencio Jimenez sota el segÜent i Únic punt del Ordre del dia: 

 
1. Lectura i aprovació del pressupost 2019 

 
El president saluda i dona la paraula al tresorer, Sr Albert Vilà, que procedeix a desglossar i 
explicar el pressupost per partides. 
Es posen a votació dels assistents els pressupostos 2019 
S’aproven els pressupostos 2019 per unanimitat. 



Es comenta que es penjaran els comptes del 2019 a la pàgina web. 
 

Fora del Ordre del dia s’obre un torn de precs i preguntes amb les segÜents intervencions: 
 

Es comenta que al Club no hi ha extintors. Per part de la Junta s’estudiarà abans d’acabar 
l’any la col·locació i ubicació dels mateixos segons plànol legalització d’ Egavic 

 
Es demana la incorporació de un DEA i botella de O2 al dispensari. Es respon que s’estudiarà 
la proposta, es demanarà pressupost, i que s’haurà de formar i instruir al personal i a socis. 

 

Es comenta que hi ha una subvenció de 6000€ per part de l’Administració referent a retirar 
les plaques d’Uralita. S’obre un debat i es conclou que la retirada i col·locació de nou 
material es inassumible pel Club donat que els costos son exorbitants tot i la subvenció. 
S’estudiarà demanar a Espai Natural més ajuda en aquest sentit abans s’acabi la moratòria 
que esta fixada pel 2027. Mentrestant la Junta acorda crear un Fons de Reserva per aquesta 
contingència. Altres solucions com la col·locació de plaques d’alumini o plaques solars esta 
totalment fora de lo que pot assumir el Club actualment. 

 
Es comenta si es pot canviar el sistema actual de Clor de la piscina per aigua salada. Respon 
la Junta que ja s’ha estudiat aquesta possibilitat però actualment no es pot assumir el cost del 
canvi, estant al llistat de prioritats futures del Club. 

 
Es demana si era necessària una consergeria pel cost que representa. Es respon que ja es va 
estudiar en el seu moment i que aquest sistema es una prova de funcionament per aquest 
primer any. El cost s’eixuga en part pel cobrament de pàrking i per les comissions en l’ajuda a 
clients de les concessionàries. 

 

Alguns socis han demanat de posar una rentadora de roba comuna. No es considera una 
prioritat actualment. 

 
Es recorda que esta absolutament prohibida l’encesa individual de barbacoes dintre el recinte 
del  Club.  Des  d’Espai  Natural  se’ns  ha  recomanat  habilitar  un  espai  de  barbacoes  comÚ  i 
certificat dintre el Club. S’estudiarà lloc i moment, assessorats per Espai Natural. 

 
Es demana si la Declaració Responsable de ACA es tramitarà cada any a través del Club i es 
respon afirmativament donat l’estalvi que representa presentar-ho com a Club. 

 

Es comenta que el dinar-festa final de temporada precisarà d’una aportació per part dels 
socis per ajudar a la situació econòmica del Club. 

 
Es comenta que aquest any s’ha tramitat un descompte important pel Biorritmes a través del 
Ajuntament de Vilanova. Els socis interessats en les entrades s’han de personar al Ajuntament i 
identificar-se com a socis del Club per obtenir el descompte. 

 
I sense més assumptes a tram a tractar, la sessió es dóna per acabada a les 11:40h 

 

 



2.3 COL.LABORACIONS: TRIATLÓ D’OSONA 

Data: 14/07/2019 / Edició: 7ª / Distància: 750m natació, 24km bici, 5km cursa 

Participants: 320 / Voluntaris: 120 / Sortida: 11h a la rampa del Club 

La setena edició del Triatló d’Osona va tenir guanyadors internacionals. Guillem Montiel (CN 
Minorisa)  i Laura  Gómez (CMg  Ferrer  Hotels)  van  ser  els  més  ràpids  a  creuar  la  línea 
d’arribada    i    ho    van    fer    rebaixant    el    cronòmetre    de    les    altres    edicions. 
El triatleta de CallÚS destacava “ els tres segments tal com estan estructurats em van molt bé 
per les meves condicions”. Va ser el tram de bici que juntament amb el seu germà Arnau, que 
va acabar segon, van agafar una gran diferencia respecte al grup perseguidor.  El tram de 
cursa a peu va ser molt superior i va arribar primer per davant de l’Arnau segon classificat i 
Ibrahim tercer. 

Laura Gómez va regnar tota la prova en categoria femenina. La triatleta va dominar des del 
principi i va viure pràcticament tot el triatló en solitari. “M’he trobat molt bé, he disfrutat molt, 
sobretot en el tram de bici. La segona classificada va ser Marta Romance i la tercera Txell 
Jarque. La prova també era campionat de Catalunya Universitari i el podi va ser, Marc 
Cunyat, Alberto Montes i Víctor Revuelta, en categoria femenina la guanyadora va ser Marta 
Romance. 

 

 

2.4 COL.LABORACIONS: TRAVESSA NATACIÓ 

 
Data: 08/09/2019 / Edició: 36ª / Distància: 1000m i 2500m / Participants: 250 

 

 

  



2.5 ESQUÍ NÀUTIC, WAKEBOARD I WAKESKATE 

 

Felicitem a Telma Cester, filla del soci Xavi Cester, pel seu segon Campionat del Món JÚnior 

que es va celebrar el mes de febrer al Pampa Wake Park de Buenos Aires (Argentina) i pel 

seu Subcampionat d’Europa celebrat a Polonia el mes de juliol.  A més, el mes de novembre a 

Marbella també es va proclamar Campiona d’Espanya JÚnior de Cable-Wakeskate. 

Telma va començar a practicar el wakeboard al Pantà de Sau quan tan sols tenia 4 anys, i 

posteriorment va passar a entrenar al Canal Olímpic de Castelldefels, localitat on ella 

resideix. Als 11 anys ja era Campiona d’Espanya absoluta de Wakeskate i Subcampiona 

d’Europa. Va ser Campiona del món al 2017, només amb 12 anys, i Campiona d’Europa 

absoluta al 2018. 
 

 

 

Felicitacions també a Josep i Enric Dosta, Campió i Subcampió d’Espanya de Wakeskate 

respectivament, en el Campionat d’Espanya de Wakeboard i Wakeskate celebrat el passat 

mes de setembre al Pantà de la Baells. 
 

 

 

 
La nostra enhorabona també a Noah Tamaral, proclamada Campiona d’ Espanya en la 

categoría Under 14 Girls de Wakeboard. També felicitem a Toni Macho pel seu 3er lloc en 

la categoría Over 30 Master Men d’aquest mateix Campionat. 
 

 



2.6 VELA, KAIAC I PIRAGÜISME. ALTRES 

En  el  transcurs  de  la  temporada  es  va  organitzar  alguna  regata  no  oficial  amb  la 

participació de tres a quatre velers per prova de promig. El funcionament del lloguer de 

kaiacs i piragÜES va ser similar a la temporada passada. Comentar també la posta en 

marxa al Club dels aquasliders per l’empresa Aquaterra. 

Es va efectuar demostració de funcionament de planxa de surf elèctrica 
 

 

 
2.7 CONSERGERÍA. PUNT D’ATENCIÓ I CONTROL  

Tal i com es va comentar a l’Assemblea Ordinària del mes de juny, es va posar en marxa 
el  Pla  Pilot  del  nou  Punt  de  Control  a  l’entrada  del  Club  que  va  comportar  la 
remodelació del primer hangar del edifici social amb l’habilitació d’una finestra d’atenció 

al  pÚBlic,  mobiliari  i  control  de  videocàmeres.  Tanmateix,  es  va   traslladar  la  barrera 
automàtica de control de pas amb l’objectiu d’un fluxe de vehicles més ordenat i eficient. 

 

La gestió de consergería va anar càrrec de dos conserges que van ser formats previ a la 
implantació del servei, els quals es van anar tornant durant la temporada d’estiu des de finals 
de juny fins l’onze de setembre. 

 
El finançament dels conserges va ser cobert parcialment per les quotes de pàrking de no socis  
i per feines d’ajuda als proveïdors de serveis del Club. 

 
 

   INGRESSOS PROMITG/DIA 

INGRESSOS TOTALS (46 DIES)   1.121,00 € 24,37 € 

INGRESSOS TOTALS FESTIUS I PONT (22 DIES)   832,00 € 37,82 € 

INGRESSOS LABORABLES (24 DIES)   289,00 € 12,04 € 

SUGERIMENT: Conserge unicament festius i ponts, Biorritme  

TICKETS COTXE 540    

TICKETS MOTO 8    

SUGERIMENT: Motos gratuit    

INCIDENCIES TOTALS 12    

INCIDENCIES LABORABLES 6    

INCIDENCIES FESTIUS 6    



Apart  de  les  funcions  pròpies  de  vigilància  i  atenció  al  pÚblic,  es  va  conformar  una  taula 
 d’altres feines i treballs per efectuar en hores de baixa afluència de vehicles amb l’objectiu 
fonamental de donar suport al manteniment del Club amb coordinació amb l’encarregat de 
manteniment Sr Albert Pladevall, contribuint al control de la despesa en aquest concepte. 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 
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Es va confeccionar una APP pel control diari de funcionament i report d’incidències, quedant 
registrat pel seu posterior anàlisi i resolució de problemes ( el mateix sistema que ja feien 
servir els socorristes). 

 

Prenent com a model les dades de la temporada 2019 i considerant com a molt bons els 

resultats de control de fluxe de vehicles i persones i el suport a feines de manteniment, es 

decideix implementar definitivament el servei, tot i que esta prevista una reducció del nombre 

de dies treballats i es concentrarà la activitat els caps de setmana. 
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2.8 VESTIDORS  
 

Es va habilitar com a vestidor l’hangar situat entre les empreses de serveis Mosenpark i 
Aquaterra. El vestidor, en una primera fase, esta equipat amb guixetes, bancs i una zona 
rentamans a disposició de socis i clients. Esta prevista una segona fase d’equipaments amb 
dutxes i canviadors. 

 
 

2.9 BAR RESTAURANT  
 

En data 15 de juny es va formalitzar contracte de serveis de restauració amb la Sra. 
Montserrat Masó, contracte destinat a la gestió i administració del bar restaurant del Club 
Nàutic, el Restaurant Sau Vell. 

 

El  restaurant  ofereix  una  carta  de  cuina  tradicional,  casolana,  amb  una  oferta  variada  de 
plats i acurada presentació. El menÚ a preu molt competitiu. 

 

La inauguració va tenir lloc durant el mes de juny i ha continuat el servei sense interrupció 
durant tot l’estiu tret dels dimecres com a dia festiu intersetmanal. 

 
A partir d’octubre i en temporada baixa el restaurant ha obert caps de setmana i festius. 

 
En general la valoració ha sigut positiva amb una millora de la percepció global des de la 
seva inauguració. 

 
El contracte es anual i prorrogable. 

 
 

 



2.10 PISCINA I ZONA POLIESPORTIVA 
 

Funcionament general 
 

- Inici temporada: 23 de juny. Finalització temporada: 11 de setembre 
- Horaris: Cap de setmana: 10-20h. Laborables: 11-19h. 
- Del 22 de juny al 14 de juliol i del 2 de setembre a l’11 de setembre només s´ha obert els 
caps de setmana. 
- S’ha obert per Sant Joan (24/06) en horari de festiu, i el dia de la festa major de Vic també 
en horari festiu. 
- S’ha obert tots els dies amb socorrista i sense incidències d´horaris. 

 

Socorristes 
 

- S’ha fet contracte a dues socorristes i aproximadament s´han repartit els dies. 
- Les primeres jornades ha vingut dos dies dos socorristes diferents, atès que una d’elles 
encara no havia arribat dels seus estudis a Itàlia. 
- Inicialment hi havia un acord amb la titular de 2000€ nets al mes, i l’altre li fèia les 
substitucions del dia descans. Al final no ha pogut ser i s´ha fet un acord de 9€/h nets + 15€ 
per dia de desplaçament. Això ha encarit la previsió inicial. Alguns diez s´han quedat a 
dormir al club i no han facturat el desplaçament. 
- Els socorristes han ajudat amb petites tasques de manteniment dins la piscina: neteja fons, 

fulles, salabret superfície. També han fet el control d’accessos. 
- Els dies laborables es tancava la piscina l´hora de dinar i el socorrista tenia uns 30-40 minuts 
de descans. 

 

VALORACIÓ 
 

- El treball general dels socorristes es valora com a satisfactori. Han fet el què se’ls havia 
demanat i han tingut molt bona relació amb els usuaris, mantenint sempre una 
certa distància professional. 
- El sistema de pagament de nòmines ha sigut correcte, tot i algun petit retard de 5-9 dies en 
alguna nòmina. 

 

Manteniment 
 

- La qualitat de l´aigua ha sigut molt bo i un factor molt ben valorat pels socis. El sistema 
automàtic de control de qualitat de l´aigua ha funcionat molt bé. 
- S’ha hagut de reparar la piscina petita i fer tot el fons nou. 
- A l´inici de temporada hi ha hagut un consum excessiu de clor. A final de temporada les dues 
piscines, especialment la petita, s’han embrutat molt d´algues. S´ha aplicat un tractament però 
amb un resultat insuficient. No tenim clar el problema real ni la solució. 

 
Afluència, control d´accessos i us de la instal.lació: 

 

- Es confirma una tendència a la baixa en afluència de pÚblic. No hi ha hagut dies de zero 
persones atès que el temps ha acompanyat. Tampoc hi ha hagut dies de gran massificació. 
- S´ha aplicat el sistema de control de convidats amb invitacions. El control no ha sigut 100% 
rigorós i hi ha un marge de pÚblic que no ha entregat el tiquet. Només una persona ha esgotat 
tots els 15 tiquets gratuïts entregats i ningÚ ha comprat tiquets addicionals. 
- S’ha sigut una mica més rigorós en aspectes com no deixar objectes flotants a l’aigua, 
actituds perilloses, navegació de barques elèctriques, etc. En general s’ha apreciat un major 
control. Tot i així, encara hi ha gent incívica o actituds acomodades pel què fa per exemple a 
l´ÚS i retirada de tumbones. 
- Per millorar el control, s´ha comprat una carpa i s´ha reubicat la socorrista més a prop de 
l´entrada. 
- S’ha comprat una cistella per dipositar-hi diàriament els objectes perduts. 
- No hi ha hagut jornades de zero assistents. En aquest sentit el temps ha acompanyant molt i 
no hi ha hagut massa dies de tempesta. 
- S’ha instal.lat la corxera per delimitar el carril de natació. Potser no se n´ha fet molt ÚS però 
ha servit per ordenar una mica la piscina quan hi ha molta activitat. Es valorapositivament i es 
suggereix mantenir-lo. 



Propostes de millora 2020 
 

EQUIPAMENTS 
 

- Caldria fer un repàs de les tumbones, eliminar les espatllades i comprar-ne de noves. 
- Cal unificar la retolació de l´entrada. 
- Cal reparar la pared de la dependència de les tumbones. 

- Caldrà reparar les escales del darrera per accedir a la zona poliesportiva 

FUNCIONAMENT 

- El més apropiat seria eliminar l’accés posterior i que tothom entri per l´entrada principal. 
Això facilitaria la tasca de control de l´accés. 
- Es podria valorar retardar la data d´obertura entre setmana i potser començar a partir de 
l´agost. Això permetria estalviar diners. Cal reflexionar-hi. 
- Cal estudiar quines responsabilitats es poden derivar si hi ha gent que accedeix a la piscina 
fora de l´horari de funcionament. 

 

SOCORRISTA 
 

- Si no es contracta una empresa professional, és important tenir com a mínim un equip de 2 
persones en plantilla. 
- Cal posar al dia el protocol de tasques addicionals a portar a terme. 
- Les socorristes també s´haurien de cuidar del manteniment del gimnàs. 

 
 
 



2.11 MANTENIMENT 

Les despeses més importants es detallen a continuació: 

1er Trimestre: 

- Poda d’altura pollancres i jardineria: 1.155,43€ 
 

 

- Valla perimetral explanada i pàrking, travesses i canvi de lloc barrera entrada: 7.768€ 
 

 



- Instal.lació millora WIFI, antenes i routing: 1.760,90€ 
 

 

- Pintura i neteja edifici depuradora, arreglar valla piscina 
 

 

 



2n Trimestre: 
 

- Sistema videocàmeres vigilància i alarma Recepció: 4.732, 61€ 
 

 
 

2.12 ALTRES 

 
- El dia 7 de juliol es va activar  al  Servei d’Emergències Mèdiques  per un  incident  de 
MÚLtiples víctimes infantils que va ser degut a una intoxicació per fums de combustió d’una 
embarcació mentre practicaven jocs al Pantà. Es van activar 2 helicòpters i 2 ambulàncies 
que van traslladar a les nenes afectades al Hospital General de Vic excepte una que va 

anar  al  Hospital  Parc  Taulí.  Afortunadament  totes  les  nenes  es  van  recuperar  sense 
seqÜELes i van ser donades d’alta el mateix dia. 

 

 

- El dia 13 d’agost es va atendre i suturar a un noi francès que s’havia lesionat fora de les 
instal.lacions. Apart d’aquesta assistència, durant l’estiu es van atendre altres lesions i petites 
incidències mèdiques al dispensari mèdic del Club. 

 



- Durant la pre-temporada es van enlairar Drons per part d’algun soci i es van efectuar 
filmacions i fotos de la zona del Club i del Pantà. 

 

 

 

 
- Nou vestuari corporatiu: es va encarregar a l’empresa Graficser la fabricació de polos i 

camisetes amb el Logo de Sports Center. 

 

 

- Festival Bioritmes: Acord amb l’Ajuntament de Vilanova de Sau per aplicar un descompte 
important als socis del Club en el preu de les entrades al Festival Bioritmes 2019. 
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