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1.1.   LA JUNTA DIRECTIVA 

 

La Junta Directiva de l’Entitat al any 2017 està formada pels següents membres: 

 

               

               President:                                                         Josep Mª Dosta Puntí 

               Vicepresident:                                                 Josep Antoni Soler Rius 

               Tresorer:                                                           Manel Dosta Vidal 

               Secretari:                                                          Gregori Vizcaíno Vallbona 

               Vocal:                                                             José Asencio Jiménez 

               Vocal:                                                             José Mª Pérez del Molino 

 

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

l’empresa Hestia Espai De Gestió SL. 
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1.2.   BALANÇ ECONÒMIC    

 

LIQUIDACIÓ ORDINÀRIA DES DEL 1/1/2017 FINS EL 31/12/2017 

 

TOTAL CONSUM ELÈCTRIC                                                        -7.274,94 

TOTAL CONSUM D'AIGUA                                                    -970,80 

TOTAL CONSUM TELEFÒNIC                                                 -91,60 

TOTAL DESPESES VÀRIES                                                      -20.366,82 

TOTAL HONORARIS ADMINISTRACIÓ                                  -1.488,00 

TOTAL IVA HONORARIS ADMINISTRACIÓ                           -312,48 

TOTAL HONORARIS PROFESIONALS EXTERNS                     -1.335,26 

TOTAL IMPOSTOS I TAXES                                                    -4.620,46 

TOTAL SEGURETAT                                                                -1.910,87 

TOTAL PISCINA                                                                      -7.898,22 

TOTAL MANTENIMENTS                                                         -2.162,20 

TOTAL REPARACIONS                                                           -16.215,95 

TOTAL ASSEGURANCES                                                         -1.716,44 

TOTAL APORTACIONS                                                            6.900,00 

TOTAL JARDINERIA                                                               -2.713,25 

__________________________________________________________ 

TOTAL DESPESES CLUB                                                              -62.177,29 

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 

 

 

 

 



5 

 

1.3.  ACTES 50º ANIVERSARI 

 

El diumenge 20 d’agost es va celebrar el 50º Aniversari del Club. Molta participació en totes les 

activitats tant per part de grans com joves. A més dels actes programats, per la tarda es va 

afegir una xocolatada per tots els socis a la zona de la piscina.  
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REPORT  CELEBRACIÓ  50º ANIVERSARI CNVS 

Aquest any 2017 la Junta va decidir celebrar els 50 anys de la fundació del Club organitzant una 
sèrie d’actes esportius, festius i socials que van tenir lloc el diumenge 20 d’agost. Cal dir abans però, 
que la preparació d’aquesta jornada va començar uns mesos abans i que en tot moment vaig tenir 
el suport del President i de tots els membres de la Junta, sobretot els dies anteriors a la celebració. 

Es va convidar a proveïdors, socis, ex-socis, amics, col·laboradors i representants dels ajuntaments de 
Vilanova i Vic donada la importància del esdeveniment. En aquest sentit també es va aprofitar  per 
completar i actualitzar la base de dades dels socis i renovar la web. 

 

Informe  

-  Actes esportius, lúdics  i dinar social 

-  Difusió Media i mitjans audiovisuals 

-  Balanç econòmic 

-  Conclusions 

 

1.  ACTES ESPORTIUS, FESTIUS I DINAR SOCIAL 

- Cal dir en primer lloc que la implicació i ajuda dels socis en la organització va ser excel·lent.  

- Incidències:  En el programa inicial hi constaven:  

       - Una exhibició de rescat aquàtic caní a càrrec de la empresa Nefywater, que es va 
suspendre a darrera hora per un compromís el mateix dia amb l’Ajuntament de Sant Pol de mar. 

       - Un castell de focs, anul·lat per consens, donat el perill d’incendi en aquelles dates. 

 

ACTIVITATS MATÍ 

A/ Caminada social:  participació d’uns 50 socis.  Hora inici: 10h matí. Distancia aproximada:  5kms.  
Duració aproximada:  1hora.  Desnivell:  lleuger, apte per a totes les edats.  Recorregut:  Inici a la 
barrera d’entrada del Club direcció La Riba, posteriorment gir esquerra i retorn al Club per sender 
de dalt passant per la zona de barbacoes.  
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B/  Activitats esportives: Edu Soler en va ser el coordinador, amb la col·laboració d’altres socis. 

-  B1 Triatló:   6 participants, per parelles. Proves:  Natació, running i bike. 

 

 

-  B2 Duatló:   18 participants, per parelles. Proves:  Kayak, running. 
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-  B3 Mini Triatló:   8 participants. Proves:  Running, piscina. 

 

-  B4  Tennis taula:   8 participants. 

-  B5 Slackline:   activitat lliure. 

-  B6 Basket:  no es va fer. 

-  B7 Jocs i ball piscina   

 

 

ACTIVITATS MIGDIA 

C/  Descoberta de Placa Commemorativa i parlament: parlaments a càrrec del batlle de Vilanova 
de Sau Sr. Joan Riera i Josep Mª Dosta, President del Club.  

- La placa es va encarregar a la empresa T52 de Vic  

- Característiques de la placa: Alumini - Acer inoxidable de 30x40x1,5 cms amb el logo del Club 

vectoritzat. Es va situar a 1,90m d’alçada, a la paret Esquerra del passadís del restaurant  
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D/  Dinar social:  assistència de unes 150 persones. Càtering i música ambiental proporcionats per 
Emilio Hernández, actual arrendatari del restaurant Sau Vell.  Hora inici: 14:30h. Lloc:  Restaurant 

del Club. Tipus dinar:  pica-pica complert, begudes i cava, pastís commemoratiu. Servei cambrers. 
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ACTIVITATS TARDA 

E/ Activitats lúdiques i esportives 

-  E1  Campionat de Vela:  7 embarcacions amb 13 participants. Circuit: 2 voltes a triangle boies i 

campanar. 

 

-  E2  Exhibició gimnàstica rítmica:  2 artistes. Lloc: zona piscina. 

-  E3  Pinyates:  14 nens. 3 pinyates a zona piscina. 

-  E4  Exhibició esquí nàutic:  va consistir en efectuar vàries passades per davant del pontò. 3 

embarcacions. 

         1/ Pilot: Michael Brodkborg.  Esquiadora:  Assumpta Vizcaíno. 

         2/ Pilot: Manel Dosta.  Esquiadors:  Isra Brodkborg, Oriol Vizcaíno, Ignasi Dosta 

         3/ Pilot: Nazaret .  Esquiadors:  Jose i Alba Asencio 
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-  E5  Planxes piscina:  5 participants.  

-  E6  Jocs infantils piscina:  11 participants. 

-  E7  Xocolatada popular:  zona piscina.  

-  E8  Campionat estibar corda  (no programat) 

 

2.  DIFUSIÓ MEDIA I MITJANS AUDIOVISUALS 

 

A/  Web corporativa 

-  S’ha canviat l’antic proveïdor de serveis web Active24 per el nou proveïdor Wix, però s’ha 
mantingut la casella de correu amb l’antic proveïdor (mateix servei però a meitat de preu). Cal dir 
que tot el procés ha set bastant complicat però s’ha facilitat gràcies a la col·laboració de Josep Mª 

Gutiérrez  

-  S’ha renovat completament l’aspecte i navegació per la nova web. Les actualitzacions i el 
seguiment tant del correu com de la nova web els seguiré portant amb l’ajuda de Josep Mª. 

-  S’ha creat una carpeta de socis del Club per futurs mailings. 

- S’ha confeccionat subpàgina web per notícies, audiovisuals i actualitzacions en relació al 50 
Aniversari. 
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B/   Premsa i ràdio 

*  El 9 nou 
 

      -    Inclusió de noticia.  Mides: 4x2 mòduls.  Data de publicació: divendres 11/08/2017 
 
      -   Reportatge a suplement central.  Data de publicació: divendres 18/08/2017 
 
      -   Audiovisual  El 9 nou Televisió.  Data de publicació: dilluns 21/08/2017. Duració: 1’40’’ 
 

*  Radio Flaixbac 

 
      -    Del 10 al 20 agost 2017: 5 falques al dia de 30'' de durada 
        
*  El Punt Avui 

      -    Reportatge al apartat Societat:  Pàgina sencera.  Data de publicació: 3/09/2017 

*  Pòster   

      -    Pòster 50 Aniv.  Autor:  Gregori Vizcaino.  Publicació: Web Club, El 9 nou, Pòsters Club. 

 

3.  BALANÇ ECONÒMIC 

- El balanç econòmic corresponent a la organització del 50 Aniversari va suposar un cost total de 

4522,6 €  (460 € per sobre pressupost) 

- El cost dels proveïdors audiovisuals es va negociar amb descomptes importants. 

- El cost del càtering es va incrementar ja que en el pressupost inicial es comptaven menys 

comensals. 

- El cost de la gasolina en l’exhibició d’esquí  va anar a càrrec dels seus propietaris:  gràcies a tots 

ells. 

- El cost de la xocolatada no estava inclòs al pressupost inicial (projecte de darrera hora). La coca 

es va pagar a Sama Genís  amb els diners recaptats pels tickets del dinar:  70€ 

- El balanç s’adjunta a continuació: 

 

TOTAL GENERAL 
 

        
PRESSUPOST     PROVISIONAL REAL 

   1/  MONPAPER              500,0 €              527,0 €  

   2/  EL9NOU               786,0 €              309,8 €  

   3/  RADIO FLAIXBAC                        500,0 €              255,0 €  

   4/  T52                        300,0 €              430,8 €  

   5/  CATERING  EMILIO                   2.000,0 €          3.000,0 €  

TOTAL GENERAL         4.086,0 €  

        
4.522,6 €  
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4.  CONCLUSIONS 

 

- Molta participació i col·laboració per part dels socis i bona sintonia en general. Van fer acte de 

presencia antics socis i col·laboradors que li van donar a la festa un caire emotiu.  

-  El temps va ser molt bo i ens va acompanyar tot el dia.  

- El pàrking de vehicles va funcionar força bé amb col·laboració de l’Albert Pladevall, no es van 

reportar problemes  i el nivell baix d’aigua al embassament també hi va ajudar. 

-  No va assistir l’Alcaldessa de Vic, Excma. Sra. Anna Erra, que es va disculpar adduint motius 

d’agenda 

 

Vicepresident, 

Pep Soler 

 

Octubre 2017 

______________________________________________________________________________ 

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  
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- Conveni de Serveis de LLOGUER D’EMBARCACIONS ELÈCTRIQUES amb el Sr Albert Pladevall: 

l’activitat estarà dirigida fonamentalment al lloguer per passeig o per pesca. Inicialment tindrà tres 

embarcacions pneumàtiques de 2-3 places amarrades al pontò durant la temporada 2017 i 

abonarà una quantitat de lloguer per aquest concepte més el lloguer d’hangar per material. 

Adjunta permisos  d’ACA i llicència d’activitat. El conveni es revisarà anualment. 

- 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. 

 

- Canvi PLATAFORMA WEB I MANTENIMENT MAIL CORPORATIU: el mes de març es va finalitzar 

el contracte amb la plataforma de serveis web antiga i es va optar per la plataforma de serveis 

WIX, que proporciona continguts més actuals, management més intuïtiu, fàcil i directe. Es va optar 

per mantenir el mail corporatiu amb Active24 per la bona relació qualitat-preu. 

________________________________________________________________________________ 

2.2    ASSEMBLEA ORDINÀRIA 

Celebrada al Saló Social del Club el 17 de juny a les 11:30h 

Ordre del dia: 
 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’anterior reunió. 

2.- Aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici 2016. 

3.- Aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici 2017. 

4.- Renovació de càrrecs de la Junta. 

5.- Precs i preguntes. 

 

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

assistents l’anterior acta del dia 28 d’octubre de 2016 després de procedir a la seva lectura . 

Estudi i aprovació, si escau de l’estat de comptes de l’exercici 2016. Es presenta 

l’estat de comptes corresponent a l’exercici 2016. Després de comentar diversos 

aspectes dels comptes presentats, aquests son aprovats per la unanimitat dels 

presents. 

 

Saldo del club a 31/12/15 1.635,76 € 

Total cobrat 82.739,65 € 

Total pagat -79.319,16 € 

Saldo del club a 31/12/16 5.056,25 € 
 

Saldo total del club 5.056,25 € 

 

Total rebuts pendents cobrar a 31/12/16 8.354,00 € 
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Estudi i aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici 2017. És presentat el 

pressupost per l’exercici 2017 amb les següents partides: 

C O N C E P T E I M P O R T 

- Provisió de fons: Ingressos no quotes - 7.000,00 € 

CONSUMS 

- Consum elèctric: 9.127,10 € 

- Consum elèctric: 188,53 € 

- Consum d'aigua: 2.623,05 € 

- Consum telefònic: 204,00 € 

DESPESES VARIES 

- Despeses bancàries: 751,00 € 

- Despeses vàries: 11.000,00 € 
 

HONORARIS 

- Honoraris administració: 1.296,00 € 

- IVA Honoraris administració: 272,16 € 

IMPOSTOS I TAXES 

- Escombraries: 3.042,94 € 

- IBI: 1.440,06 € 

- Impostos/Taxes: 179,01 € 

NETEJA 

- Neteja: 1.750,00 € 
 

MANTENIMENTS 

- Servei de cubes: 362,25 € 

REPARACIONS 

- Reparacions: 24.700,00 € 

ASSEGURANCES 

C O N C E P T E I M P O R T 

- Assegurança general finca: 1.716,42 € 
 

HON. PROFESSIONALS EXTERNS 

- Honoraris gestoria: 986,97 € 

- Protecció de dades: 100,00 € 

JARDINERIA 

- Manteniment: 2.000,00 € 

PISCINA 
 

- Manteniment: 1.455,05 € 

- Salari: 2.700,00 € 

- S.S.: 1.173,01 € 

TOTAL ........: 60.067,55 € 
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Renovació de càrrecs de la junta. En aquest punt són escollits els càrrecs que 

composaran la Junta Directiva per aquesta anualitat quedant establerts de la 

següent manera: 

President: Sr. Josep Mª Dosta Puntí.  

Vicepresident: Sr. Josep Antoni Soler Rius 

Secretari: Sr. Gregori Vizcaíno Vallbona 

Tresorer: Sr. Albert Vilà Espino 

Vocals: Sr. Manel Dosta Vidal, Sr. José Mª Pérez del Molino, Sr. José Alberto 

Asencio Jiménez.  

Administrador: Sr. Álvaro Fijo, en representació de Hestia Espai de Gestió, SL. 

Precs i preguntes. Després de vàries intervencions, informacions i acords es dona per 

acabada l’Assemblea a les 13:22h. 

____________________________________________________________________ 

2.3    COL.LABORACIONS: TRIATLÓ 

Data: 16/07/2017 

Edició: 5ª  

Distància: 750m natació/ 24km bici/ 5km cursa 

Participants: 500 

Sortida: 11h a la rampa del Club 

 

________________________________________________________________________________ 

2.4    COL.LABORACIONS: TRAVESSA NATACIÓ 

Data: 10/09/2017 

Edició: 34ª 

Distància: 1000m i 2500m 

Participants: 300 
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Report XXXVI Travessa: Diumenge es va celebrar la XXXIV edició de la travessia al Pantà de 

Sau, cursa organitzada pel CN Vic ETB i el CN Vic Sau. Una edició marcada pel nombre de 

participants, 300 a la suma de les dues travessies, i destacar també el nivell de la prova amb 

olímpics com Àfrica Zamorano, Marta González, o els exolímpics Marc Capdevila i Daniel 

Morales. La travessia gran la va guanyar el nedador internacional d’aigües obertes Guillem 

Pujol del CN Mataró en categoria masculina i Judith Navarro del CN Sant Andreu en categoria 

femenina. El primer del club va ser Martí Ranea que també va guanyar la categoria junior 

masculí. A la travessa de menors els guanyadors van ser Aniol Clavell del CN Vic ETB i Paula 

Martin del CN Calella, en categoria màster que també fenien la travessa petita els guanyadors 

van ser David Pujol del CN Vilafranca i Anna Diago del CE Mediterrani. 

________________________________________________________________________________ 

2.5   ESQUÍ NÀUTIC, WAKEBOARD I WAKESKATE 

 

A/Participació en els Campionats d'Espanya de Clàssiques, Wakeboard i Wakeskate  

Dates: 14 i 15 d’octubre 

Lloc:  " 2 Llacs " a Gimenells i Pla de la Font (Lleida). 

- Resultats Wakeskate, categoria Open: JOSEP DOSTA (CNVS) es va coronar com a CAMPIÓ 

D'ESPANYA seguit d'ENRIC DOSTA (CNVS) en el 2n lloc del podi.  

- Resultats salt i figures, categoria Open: GREGORI VIZCAINO (CNVS) va assolir el 

SUBCAMPIONAT en les 2 modalitats, rere Lluis Noguera, el guanyador.  
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B/ Participació en el Campionat de Catalunya de Clàssiques 

Dates: 21 i 22 d’octubre a Llac Els Gorgs - Ventalló 

- Participació com a membre del Jurat com assistent videotricks: Gregori Vizcaíno (CNVS) 

________________________________________________________________________________ 

2.6   VELA 

 

En el transcurs de la temporada es van organitzar diverses regates no oficials amb la 

participació de cinc a sis velers per prova de promig. 

________________________________________________________________________________ 

 2.7   KAIAC I PIRAGÜISME 

No hi han activitats esportives ni de competició a destacar tret de les efectuades al 50ª 

Aniversari. 

________________________________________________________________________________ 

2.8   ALTRES SERVEIS: BAR RESTAURANT 

El 9 de març es va presentar denuncia al CME per robatori a les instal·lacions del Club. 

El bar restaurant va ser el més afectat doncs es van emportar molt material de cuina i hostaleria. 
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La Companyia d’Assegurances Generali no va assumir el cost del robatori. 

El mes de maig es va comprar material de cuina i hostaleria per valor de 10.583,87€ a 

l’empresa PirFred donat que el Sr Emilio Hernández, soci, va manifestar la voluntat de ser el 

restaurador a partir del estiu. Es va fer càrrec de quasi la totalitat de la reforma i modernització 

del bar restaurant. 

A la finalització de temporada va manifestar la voluntat de rescindir el contracte per pèrdues. 

Les conseqüències del robatori van ser: 

- Rescissió de contracte amb Generali i nova pòlissa amb la Companyia Hiscox 

- Compra de material per valor de 10.583,87€ no pressupostats 

- Col·locació en una primera fase d’un sistema d’alarmes per part de la empresa Radio Stock al 

restaurant i edifici social. La segona fase es farà posteriorment i inclourà un sistema integral de 

càmeres de videovigilància al restaurant i a punts del recinte del Club. 

FOTOS  després robatori:  

 

________________________________________________________________________________ 

2.9   ALTRES SERVEIS: PISCINA I ZONA POLIESPORTIVA 

*** Funcionament general 

-  Inici temporada: 24 de juny 

-  Finalització temporada: 17 de setembre 

-  Horaris: 

- Cap de setmana: 10 - 20h 

- Laborables: 11 - 19h. 

-  Aquest any l’accés ha sigut exclusiu per a socis i no s’han venut tiquets. 

-  Especialment no s’ha permès l’accés de grups. 

*** Socorrista 

     -  Hem tingut un socorrista titular de dilluns a dissabte. Se li ha fet contracte 

        només per mitja jornada. 
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    -  Els diumenges s’han alternat 3 persones, una amb contracte a partir de mitjans d’agost 

    -  Els socorristes s’han cuidat també de tasques de tallar gespa i neteja de piscina. 

    -  Hem tingut 3-4 dies que, parcialment o durant tota la jornada, no hi ha hagut socorrista, per  

   falta de substitut o perquè no s’ha presentat. En aquests casos s’ha optat per tancar la piscina 

    -  El treball general dels socorristes es valora com a satisfactori. 

*** 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. 

- Han calgut 2 intervencions per reparacions puntuals durant la temporada. 

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

- A l’inicia de temporada la piscina s’ha pintat de nou. 

- Ha calgut una petita reparació amb el neteja fons i reparar una escala d’alumini. 

- Estreno de 12 tumbones noves i rètols informatius nous (cortesia Stickersports). 

        -     S’han subministrat samarretes noves (cortesia Stickersports)  

              Control d’accessos i us de  la instal·lació:    

- Alguns socis porten setmanalment convidats, en ocasions grups de vàries persones. 

- A vegades també sense haver-hi el propi soci present. 

- Hi ha familiars de socis majors d’edat i amics que fan us de la instal·lació. 

- Més o menys s’ha controlat l’accés al recinte d’ampolles de vidre  

- Sovint l’ús de la instal·lació és més propi al que es faria en una instal·lació privada que  

      no en un equipament púbic: navegació de barques elèctriques, ski, jocs amb planxes, 

      … Algunes d’aquestes pràctiques han sigut tradicionalment habituals fins ara però  

      potser no agraden a tothom. 

*** Propostes de millora 2018 

        FUNCIONAMENT 

1. Cal debatre en profunditat el criteri d’accessos a la piscina i prendre les mesures 

pertinents. 

- Els acompanyants dels socis poden ser una nova font d’ingressos. Es podria 

donar un nombre d’entrades gratuïtes per acompanyants, però la resta que les 

paguessin a preu econòmic i permetria regular l’abús sistemàtic d’alguns socis. 
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2. En funció de la climatologia es pot considerar avançar o posposar les dates d’obertura i 

tancament. 

- Més enllà del clima però, possiblement la segona quinzena de setembre ja no hi 

ha massa interès per part dels socis. L’11 de setembre o el cap de setmana 

següent podria ser el límit. Es proposa una actuació flexible en funció de les 

necessitats. 

3. Horaris. 

- La revisió feta el 2017 sembla correcta. Caldria considerar si en ‘temporada 

baixa’ cal obrir entre setmana. 

SOCORRISTA 

1. Hem d’intentar que el socorrista titular faci el cap de setmana sencer i després tenir una 

persona de reserva per ocasions puntuals. 

2. Caldria establir un sistema per generar informes de funcionament i d’incidències diari. 

Hi ha eines online que ho permetrien. 

3. A clínic de temporada cal escriure el protocol de tasques, responsabilitats i 

d’actuacions, i formar al socorrista al respecte. 

4. Entre setmana hi ha moltes hores disponibles. Caldria incorporar al socorrista 

formalment a les tasques de manteniment i altres necessitats del club. 

5. Cal consolidar el punt de socorrista al costat de la porta i no tan allunyat com fins ara. 

Aquesta posició està relacionada amb un millor control dels accessos. 

6. El socorrista ha de tenir la capacitat i l’autoritat per controlar l’ús que es faci de la  

piscina. Especialment ha d’impedir l’accés de menors de 12 anys sense acompanyants  

              i també la pràctica d’activitats potencialment perilloses  

        ALTRES 

1. Farà falta renovar la taula i la cadira del socorrista. 

2. La cistella de basquet s’ha de reparar 
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2.10   MEMÒRIA DE MANTENIMENT   

Les despeses més importants es detallen a continuació: 

- Abril i novembre: Instal·lació central d’alarma = 1910,87€ 

- Maig (ja comentat): compra de material de cuina i hostaleria = 10.583,87€ 

- Maig: Recanvi de 14 flotadors de polietilè del pontó = 14.966,92€  

 

 

 

 

FINAL MEMÒRIA 2017 

________________________________________________________________________________



 

 

 


