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1.1. LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

L’any 2018 la Junta Directiva va ser renovada després de la convocatòria d’eleccions pel mes 

de novembre i proclamada guanyadora el 13 de desembre al ser la única candidatura 

presentada. 

Cal destacar que, anteriorment, en la Assemblea Ordinària efectuada el 18 d’agost, van 

presentar la dimissió simultània i irrevocable l’anterior President Josep Mª Dosta i el tresorer 

Manel Dosta, quedant les seves funcions assignades de forma provisional al Vicepresident 

Josep Antoni Soler i al vocal Albert Vilà fins les eleccions. 

La nova Junta Directiva esta formada pels 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 

 
 

 

 
Continua com a gestor i administrador de l’Entitat el Sr Álvaro Fijo Viger, en representació de 

l’empresa Hestia Espai De Gestió SL. 
 
 
 



1.2. BALANÇ ECONÒMIC 2018 

 

 
LIQUIDACIÓ ORDINÀRIA DES DEL 1/1/2018 FINS EL 31/12/2018 

 
 

TOTAL CONSUM ELÈCTRIC -11.948,01 

TOTAL CONSUM D'AIGUA -7.748,56 

TOTAL CONSUM TELEFÒNIC -3,55 

TOTAL DESPESES VÀRIES -2.956,07 

TOTAL HONORARIS ADMINISTRACIÓ -1.296,00 

TOTAL IVA HONORARIS ADMINISTRACIÓ -272,16 

TOTAL HONORARIS PROFESIONALS EXTERNS -964,37 

TOTAL IMPOSTOS I TAXES -5.668,97 

TOTAL MATERIALS MANTENIMENT -13.930,64 

TOTAL PISCINA -11.552,37 

TOTAL MANTENIMENTS -7.495,63 

TOTAL REPARACIONS -14.096,85 

TOTAL ASSEGURANCES -3.435,49 

TOTAL APORTACIONS 21.268,70 

TOTAL JARDINERIA -1.494,30 
 
 

 

TOTAL DESPESES CLUB  -61.594,27 

SALDO ANTERIOR 3.145,21 
 

TOTAL REBUTS COBRATS 83.749,26  

TOTAL DESPESES I INGRESSOS INDIVIDUALS 

TOTAL PAGAMENTS REALITZATS 

12.681,50  

 
-61.594,27 

SALDO LIQUIDACIÓ 12.618,70  

 
 

 

1.3 MOVIMENTS SOCIALS 

Al exercici 2018 s’han produït 5 baixes de socis per 5 noves altes. 

Per altre banda s’han produït 5 canvis d’arrendataris d’hangar 



1.3. NOUS ESTATUTS I REGLAMENT 

 

 

En data 11 de novembre de 2009 va ser publicat en el DOGC el DECRET 215/2008 de 
modificació del Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de la constitució, les 
classes i el registre de clubs i associacions esportius, i d'aprovació del Reglament del 

seu règim i funcionament intern, i en conseqüència els clubs i les associacions esportives ja 
constituïts havien d'adaptar els seus Estatuts i Reglament a la nova Normativa i comunicar- 

ho al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 

Per adequar el Club a la Normativa vigent i assessorats per la Oficina d’Atenció als Clubs, 
a finals de 2018 s’han fet els tràmits necessaris d’adaptació i modificació dels antics 

Estatuts i Reglament de Règim Intern davant el Registre d’entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
A més de les modificacions exigides per Llei i a petició d’una part dels socis, un dels punts 
modificats es el referent a les classes de socis: en l’Article 8 desapareix el títol de “soci 
aspirant” per incloure el nou títol de “soci júnior”: 

 
“... Els majors de 18 anys i menors de 21 anys seran qualificats com a socis junior i tindran 

dret a l'ús de les instal·lacions socials mitjançant la quota que fixi la Junta Directiva. Passaran 
automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d'edat als 21 anys, i tindran veu i 

vot en les assemblees, essent electors però no elegibles. Aquesta darrera condició s’assolirà al 
complir els 21 anys.” 

 
Respecte a les modificacions del Reglament de Règim Intern s’ha buscat l’assessorament de 

Clubs similars al nostre i aquest ha sofert una profunda modificació, de manera que de les 
antigues dues pàgines de l’antic Reglament s’ha passat a les 8 pàgines del actual on es 

recullen de manera sistemàtica i exhaustiva els drets, deures, infraccions i política de 
sancions del Club respecte les incidències i problemes que es poguessin generar. 

 
Tant els nous Estatuts com el nou Reglament estan a la disposició dels socis i públic en 
general a la pàgina web del Club. 

 
 
 
 



1.4 PROJECTE REMODELACIÓ DEL CLUB 
 

 

 
El projecte a mig i llarg termini per modernitzar i adequar el Club a nous reptes de futur 

inclou: 

- 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. 

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

- Convenis i col·laboracions amb entitats esportives 

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

- Convenis escolars 

- Assessorament mediambiental, legal i jurídic 

- Estudi econòmic de viabilitat per un creixement progressiu i controlat 

- Modernització general del Club, tant estructural com d’equipaments 

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

- Potenciar els avantatges i protegir els valors de ser soci del Club 



2.1 ACTIVITATS GENERALS 

- Col·laboració amb la GUIA TURÍSTICA D’OSONA amb el suport d’Osona Turisme i el 

Consell Comarcal d’Osona i la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Aquesta guia és una 

eina de consulta i informació dels diferents àmbits turístics, incorporant-hi una xarxa 

d’informació comercial, empresarial i professional. 
 

 

 

- Col·laboració amb L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU a través de publicitat als 

fulletons de la Fira d’Herbes Remeieres 
 

 

 

- Participació al GRUP DE TREBALL impulsat per Osoning i l'Ajuntament de Vilanova de Sau 

per la creació d'una Via Brava al Pantà de Sau que estigui inclosa a la xarxa pública 

d’itineraris marins i d’aigües obertes destinada a la pràctica d’activitats esportives, lúdiques i 

pedagògiques. 
 



- PLATAFORMA WEB: Ja es pot consultar la web en diferents idiomes: català, castellà i anglès. 
 
 
 

 

 

2.2 ASSEMBLEA ORDINÀRIA 

Celebrada al Saló Social del Club el 18 d’agost a les 12:30h 

Ordre del dia: 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior reunió 

2. Estudi i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2017 

3. Estudi i aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici 2018 

4. Renovació i canvis a la Junta Directiva 

5. Informe d’activitats i actuacions 

6. Convocatòria d’Assemblea extraordinària a la tardor per l’aprovació de: 

- Actualització dels Estatuts de l’Entitat i Reglament de Règim Intern 

7. Precs i preguntes 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’anterior reunió. Es aprovada per unanimitat dels 

assistents l’acta de l’Assemblea celebrada el passat dia 17 de juny de 2017 després de procedir a 

la seva lectura. 

2. Estudi i aprovació, si escau de l’estat de comptes de l’exercici 2017. Es presenta l’estat de 

comptes corresponent a l’exercici 2017. Després de comentar diversos aspectes dels comptes 

presentats, aquests son aprovats per la unanimitat dels presents: 

 

SALDO ANTERIOR 5.056,25 

TOTAL REBUTS COBRATS 59.500,25 

TOTAL DESPESES I INGRESSOS 

INDIVIDUALS 

766,00 

TOTAL PAGAMENTS REALITZATS -62.177,29 

SALDO LIQUIDACIÓ 3.145,21 

 

 
3. Estudi i aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici 2018. És presentat el pressupost per 

l’exercici 2018 amb les següents partides: 

 
 

TOTAL CONSUM ELÈCTRIC  7.420,44 

TOTAL CONSUM D'AIGUA    990,22 

TOTAL CONSUM TELEFÒNIC     93,43 

TOTAL DESPESES VÀRIES 20.793,15 

TOTAL HONORARIS ADMINISTRACIÓ   1.517,76 

TOTAL IVA HONORARIS ADMINISTRACIÓ    318,73 

TOTAL HONORARIS PROFESIONALS EXTERNS  1.361,97 



TOTAL IMPOSTOS I TAXES   4.712,88 

TOTAL SEGURETAT   1.949,09 

TOTAL PISCINA   8.056,19 

TOTAL MANTENIMENTS   2.205,44 

TOTAL REPARACIONS  16.540,27 

TOTAL ASSEGURANCES   1.750,77 

TOTAL JARDINERIA   2.767,51 

TOTAL APORTACIONS  -7.038,00 

TOTAL DESPESES CLUB 63.439,85 

TOTAL PRESSUPOST COMUNITARI 63.439,85 

 

 

Després de comentar diversos aspectes del pressupost presentat, aquests son aprovats per la 

unanimitat dels presents. 

4. Renovació i canvis a la Junta Directiva. El Sr. Josep Mª Dosta Puntí i el Sr. Manel Dosta 

Vidal informen de la seva intenció de dimitir dels seus càrrecs de la Junta actual al finalitzar 

aquesta assemblea. 

El Sr. Josep Antoni Soler, Vicepresident actual, informa de suplir provisionalment la Presidència 

fins a noves eleccions, que te intenció de convocar a finals d’any , prèvia reforma dels Estatuts i 

del Reglament de Règim Intern que s’hauran d’aprovar en Assemblea extraordinària. 

5. Informe d’activitats i actuacions. El Sr. Josep Mª Dosta Puntí fa un resum de les actuacions 

durant el seu mandat. Informa de la contractació d’una nova assegurança per els membres de 

la junta, també fa referència a l’ampliació de la actual pòlissa general per tal de actualitzar 

les cobertures. Informa sobre el nou contracte fet al Sr Enric Dosta de la empresa Mosenpark 

per la gestió i explotació de l’escola d’esquí i kaiaks. El secretari de la Junta Sr Vizcaino vol fer 

constar en acta que l’acord s’ha signat sense l’aprovació de la Junta i que se li ha negat el torn 

de paraula durant l’assemblea. 

6. Convocatòria d’Assemblea extraordinària a la tardor per l’aprovació de: 

 
- Actualització dels Estatuts de l’Entitat i Reglament de Règim Intern 

 

El Sr. Josep Antoni Soler comunica que com a president provisional convocarà una Assemblea 

extraordinària per aprovar la reforma dels Estatuts i el Reglament de Règim Intern que s’han 

d’adequar a la Normativa actual i comunicar-ho a la Secretaria de l’esport de la Generalitat, 

Registre d’Entitats Esportives. Una vegada superat aquest tràmit es convocaran eleccions. 

 
7. Precs i preguntes. El Sr. Ventura Parareda comenta que el consum elèctric es dispara a l’estiu i 

podem tenir un problema com un incendi per saturació de la línia actual. 

El Sr. Josep Mª Dosta diu que es fa difícil controlar el consum ja que no es disposa de comptadors i 

per això es va posar una taxa fixa igual per tots els hangars. 

El Sr. Josep Viver comenta que un comptador te un cost de 30€ i que cada soci pot enviar les 

lectures al club baixant els consums, s’ofereix per assessorar, continua suggerint que la Companyia 

Som Energia es una bona subministradora d’energia de fonts renovables. També que les normes de 

convivència a vegades no son respectades per alguns socis. Suggereix la promoció de la navegació 

a vela ja que històricament hem estat un club molt actiu en aquesta activitat esportiva. 

El Sr. José Asencio comenta que es pot posar un rellotge als llums exteriors del Club i canviar tots 

els llums a tecnologia Led i pot ajudar a baixar els consums. 



El Sr. Miquel Torrent pregunta si el comandament d’obertura funciona i si es poden ocupar les 

d’aparcament noves del jardí, també de que va trobar la tanca exterior tancada i no sabia el nº 

de combinació del candau. 

El Sr. Ventura Parareda comenta que alguns dies de juliol la piscina ha estat tancada, el Sr. 

Gregori Vizcaino comenta que ha esta degut a la manca de socorrista per baixa laboral. 

El Sr. Alex LLadó es queixa que va patir una inundació que li va reportar unes fortes despeses i 

que la junta no va posar en coneixement dels socis aquest fet. 

El Sr. Asencio comenta que no hi ha divisió de tasques a la Junta i que això va ser el motiu de 

descoordinació alhora d’avisar als socis, s’implementarà un organigrama de divisió de tasques. 

La Sra. Mar Rovira comenta si es pot reservar un carril de la piscina per nedar, el Sr. Josep Mª 

Dosta comenta que ho ha de valorar la nova Junta la propera temporada. 

El Sr. Josep Antoni Soler comenta que la piscina nomes és per socis i que cada soci tindrà un bloc 

de entrades per poder convidar familiars i amics per cada temporada. 

 
No havent-hi més qüestions per comentar es conclou l’Assemblea a les 14:30 

 

 
2.3 COL.LABORACIONS: TRIATLÓ D’OSONA 

Data: 15/07/2018 / Edició: 6ª / Distància: 750m natació, 24km bici, 5km cursa 

Participants: 330 / Voluntaris: 120 / Sortida: 11h a la rampa del Club 

Diumenge es va celebrar la sisena edició del triatló d’Osona. En Genís Grau (Prat Triatló) que 
fa una setmana es va proclamar campió d’Espanya ho va fer amb un temps de 1h 12 min, 
traient 35 seg. al seu perseguidor, Arnau Montiel (CN Monorisa), i 1 min 34 seg. al tercer 
classificat Erik Steninger( Prat Triatló). Els tres atletes van encapçalar el grup des del principi. 
La guanyadora femenina va ser Sara Loehr (Roquets), i el va completar Clàudia Luna (CN 

Mataró) i Clàudia Pérez (CN Sabadell). El triatló era Campionat de Catalunya Universitari, i el 
guanyador va ser Erik Stenninger, seguit d’Ernest López i tercer Sergi Jurado. 

 

 



2.4 COL.LABORACIONS: TRAVESSA NATACIÓ 

Data: 09/09/2018 / Edició: 35ª / Distància: 1000m i 2500m / Participants: 250 
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2.5 ESQUÍ NÀUTIC, WAKEBOARD I WAKESKATE 

Participació d’Enric Dosta al Campionat d’Espanya de Wakeskate celebrat a Entrepeñas els 

dies 29 i 30 de setembre, quedant com a Campió absolut de la categoria. Moltes felicitats pel 

títol Enric! Destacar també la 6ena posició en Wakeboard, categoria veterans, de José Mª 

Pérez del Molino. 
 

Participació al Campionat de Catalunya de Cable Wakeboard celebrat al Canal Olímpic de 

Castelldefels els dies 27 i 28 d’octubre de la esportista del Club: Noa Tamaral, Campiona en 

categoria Mini Ladies Final Wakeboard... Moltes felicitats pel títol Noa! 
 

 
S’ha fet contracte de serveis i aportació logística amb les següents productores pel rodatge 

d’anuncis publicitaris: Audi Digital Media, Western Productions i Animals Hairy Experience. 
 

S’ha donat suport oficial per part del nostre Club a la proposta de la nova Llei del Esport, 

canalitzada a través de la FCEN. 
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2.6 VELA 

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. 
 

 

2.7 KAIAC I PIRAGÜISME. ALTRES. 

Sense competicions. Es va efectuar demostració de funcionament de planxa de surf elèctrica 
 

 

 
2.8 ALTRES SERVEIS: BAR RESTAURANT 

Aquest any ha estat sense servei per falta de restaurador 

Es va organitzar un dinar social de comiat d’estiu el diumenge 9 de setembre, coincidint amb 

la celebració de la Travessa, i es va obrir el bar gràcies a la col·laboració dels socis. 
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2.9 ALTRES SERVEIS: 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 23 de juny al 15 de juliol i del 3 al 11 de setembre només s’ha obert els caps de setmana 

- Hi ha hagut 2-3 dies que no hi ha hagut socorrista dins aquesta previsió i s’ha tancat la piscina 

- Igualment, uns 7 dies laborables s’ha tancat la piscina a les 16h. per manca de socorrista 

 
Socorrista 

- Vàrem començar amb un staff inicial de dues persones que un feia el juliol i l’altre l’agost 

- Hem comptat amb cinc suplents i un’altre d’una empresa de socorristes 

- Els socorristes han ajudat amb petites tasques de manteniment dins la piscina: neteja fons, 

fulles, salabret superfície 

 
 

Balanç econòmic 

- El fet de contractar suplents ha encarit molt la previsió inicial resolta amb plantilla fixa. 

- El cost total ha set de 4.561€ 

 
Valoració 

- El treball general dels socorristes es valora com a satisfactori, llevat de la informalitat en el 

compliment del compromís inicial dels dos titulars 

Manteniment 

- La qualitat de l’aigua ha sigut molt bona i un factor molt ben valorat pels socis 

- El sistema automàtic de control de qualitat de l’aigua ha funcionat molt bé 

- El servei especialitzat de manteniment l’ha seguit portant Eix Ambiental 

- S’ha comprat un nou accessori pel neteja fons 

- S’han subministrat samarretes noves 

Afluència, control d’accessos i us de la instal·lació: 

- Menys afluència de públic que altres anys. En part motivat per la irregularitat del temps 

- No s’han detectat grans abusos per part de socis que porten convidats 

- Els socorristes més professionals ens han fet notar la necessitat d’establir unes normes més 

contundents d’acord amb la normativa habitual de les piscines públiques  

- Més o menys controlat l’accés al recinte d’ampolles de vidre amb alguna excepció puntual 
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Propostes de millora 2019 

Equipaments 

- A l’assemblea es va proposar muntar una corxera i delimitar un carril de natació. 

- Caldria pintar de nou les línies de carril 

- Caldria fer un repàs de les gandules (tumbones) i considerar noves adquisicions. 

Funcionament 

Caldria reemprendre la proposta de fer un control més rigorós d’accés a la piscina i establir 

un sistema de tiquets pels socis i els seus acompanyants. 

- En principi la falta de públic fa pensar que els laborables de juliol i setembre no cal 

obrir piscina. Tot i així, i ateses les queixes recollides en la passada assemblea, cal 

reconsiderar-ho per tenir obert tots els dies de juliol 

Socorrista 

- Cal valorar definitivament la contractació d’una empresa professional. No només per 

garantir els efectius sinó per establir un control més rigorós d’usos, i també perquè 

aquesta empresa assumeixi certes responsabilitats directes d’acord amb el contracte. 

- Cal consolidar el sistema de control del servei amb el formulari online que ja hem provat 

aquest estiu. 

- A l´inici de temporada cal escriure el protocol de tasques, responsabilitats i actuacions 

per tal de formar al socorrista. 
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2.10 MEMÒRIA DE MANTENIMENT 

Les despeses més importants es detallen a continuació: 

- Abril: reparació rampa = 5.796,17€ 
 

 

 

 
2.11 OBRES PRIMERA FASE 

- Desembre: S’ha pagat el 50% pressupostat dins l’exercici 2018 = 7.420€ 

En la primera fase s’inclou una part de manteniment, que correspon a la rehabilitació del edifici 

social i altres feines menors. Recull d’ imatges prèvies: 
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Després de rehabilitació: 
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- Tancaments: entrada principal, carrer de dalt, hangars del edifici social i entrada restaurant. 
 
 
 

 

 

 

 
- Recepció i punt de control (antics vestidors): Col·locació de finestra, equipament i mobiliari 
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- Pàrking embarcacions: rasar, retirada arbrat en mal estat, pintar, places noves per vehicles 
 
 
 

 

 
- Il·luminació: canvi integral del enllumenat del Club a LED de baix consum 

 

 

 
- Renovació del parc infantil i zona de lleure 
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FINAL MEMÒRIA 2018 
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