Acta de l'assemblea general Ordinària, celebrada el 16 de desembre del 2017 al
local Bar del Tennis, amb un únic ordre del dia, d'elegir nova Junta si s'escau o
suplir els dos membres que han presentat la dimissió.
A les 19h del 16 de desembre de 2017, el president del Club de Tenis Collbató,
Sr. Ramón Prunera dona per començada l'assemblea, en segona convocatòria,
per no haver quòrum a la primera, donant la benvinguda als assistents, en total
entre presents i representats 32.
El President dona pas al Sr. Secretari al ordre del dia de la convocatòria, fent
esment que es faci lectura del punt 3 de l'acta de l'assemblea última del dia 6
d'agost del 2017, on s’exposava la voluntat de l’actual junta de donar pas a una
de nova, al no presentar-se ninguna candidatura. El Sr. Ramón Prunera
comunica als assistents que s’han de substituir com a mínim les dels dos
membres que han presentat la dimissió irrevocable de l’actual junta, el Sr. David
Jorba ( Vicepresident) i el Sr. Sergi Marcen (vocal). Es pregunta si hi han
voluntaris però al no sortir ningú, es comunica que hi ha dos possibles
substituts, que són el Sr. Jorge Ibáñez i el Sr. Joan Itarte Rubió.
El Sr. Joan Itarte Pujals i la Sra. Àngels García manifesten la voluntat de deixar
també la junta i deixar pas a noves incorporacions, ja que en són membres des
de la fundació del Club. Es demanen voluntaris però cap dels assistents
s’ofereix.
Seguidament es proposa la incorporació del Sr. Jorge Ibáñez i del Sr. Joan
Itarte Rubió com a nous membres de la junta.
Es relacionen els membres de la junta i el càrrec que ocuparan per a la seva
aprovació.
Ramón Prunera - President
Jorge Ibáñez - Vicepresident
Josep-Ignasi Palou - Tresorer
Xavier Fernández-Secretari
Joan Itarte Pujals - Vocal
Joan Itarte Rubió - Vocal
Norbert Alcázar - Vocal
Àngels García - Vocal

S’aprova la renovació de la junta amb les dues noves incorporacions per
unanimitat dels assistents.
El Sr. Ramón Prunera aclareix que s’haurà de canviar les firmes del compte del
Banc de Sabadell, donar de baixa les signatures d'en Sergi Marcen i d'en David
Jorba, i junt a la del Sr Ramon Prunera donar d'alta el Vicepresident Jorge
Ibañez i del Tresorer Josep-Ignasi Palou, amb les mateixes condicions com fins
ara.
Intervé el Sr. Sergi Marcen per manifestar que tot i que deixa la junta s’ofereix a
col·laborar i ajudar al Club com ha fet sempre. El Sr. Ramón Prunera agraeix la
col·laboració, tant del Sr. Sergi Marcen com del Sr. David Jorba, i confia en
poder comptar amb ells com fins ara. Aquest agraïment és compartit per la
resta dels assistents i s’agraeix en forma d’aplaudiment la dedicació del Sr.
Sergi Marcen i del Sr. David Jorba.
S’informa de la propera renovació de la concessió per part de l’Ajuntament per
un període de 7 anys més. S’informa que ja s’ha presentat tota la documentació
entre el que destaca un aval bancari pel Banc de Sabadell de 5.855,73 €.
S’informa de la propera renovació del contracte amb l’Ivan Martínez com a
director de la escola de tennis amb les mateixes condicions, on es destaca que
els ingressos del Sr. Ivan Martínez son el 90% de la facturació dels rebuts als
alumnes i que l'única modificació que es fa al contracte, és que a partir d’ara
serà ell qui es farà càrrec de les despeses bancàries de girar els rebuts. Es
pregunta quant resulten les despeses, responent el Sr. Ramón Prunera que
entre 500 € i 600 €.
Torn de preguntes.
Es pregunta per la responsabilitat que podrien tenir els membres de la junta
respecte a l’Aval bancari. Responent el Sr. Ramón Prunera que responsable del
mateix és el Club de tennis com a persona jurídica i els membres en principi no
tenen responsabilitat, segons els aclariments fets pel Director del banc de
Sabadell en fer-li la consulta, en tant que no han prestat el seu aval personal en
la firma.
De totes formes es farà una consulta jurídica al respecte.

Pregunta el Sr. Jaume Puigbò sobre l’estat en que està la reparació dels pals de
la llum de les pistes. Es fa constar que s’ha presentat carta a l’Ajuntament i
s’està a la espera de resposta.
El Sr. Sergi Marcen pregunta sobre el coneixement del dia a dia dels comptes i
del funcionament de la operativa de emissió de rebuts. El Sr. Ramón Prunera
diu que només ho sap fer ell i demana col·laboració. El Sr. Josep-Ignasi Palou,
tresorer, s’ofereix a col·laborar en aquest àmbit.
El Sr. Jaume Puigbò pregunta per l’estat de la propera construcció de la caseta,
responent el Sr. Ramón Prunera que s'han fet preguntes tant al Paddel com a
l'Ajuntament i la resposta del Paddel com la de l'ajuntament és que el problema
està amb els Arquitectes, que no es posen d'acord, també ha fet la pregunta al
Sr. Alcalde i la seva resposta ha estat que l’Arquitecte de l'ajuntament te molta
feina i no s'ha pogut dedicar al tema de la caseta, i que ell mirarà de dir-li que
procuri accelerar el tema. El Sr. Ramón Prunera aclareix que segons
informació, el problema està en com, el tècnics de l'ajuntament, fan constar com
fer una caseta en terrenys Municipals, i que passat festes tornarà a fer gestions
amb els dos, Paddel i Ajuntament. També se li fa referència al Sr. Alcalde que
es molt lamentable veure els nens de les classes de tennis, si tenen necessitats
que ho facin darrera la porta del camp de futbol, o darrera les pistes, ja que les
instal·lacions del camps de futbol estan inservibles.
El Sr. Joan Itarte Rubió, com a creador de la Web del Club, fa constar que hi
disposem de 5 comptes de correu, un de les quals es podrà fer servir per
l’escola i que la podrà administrar el Sr. Ivan Martínez.
No havent cap més pregunta per part dels assistents el Sr. Secretari fa lectura
de l’esborrany de l’acta i s’aprova per unanimitat.
Aixecant l'Assemblea el Sr. Ramón Prunera a les 20,15.
El Secretari

El President.

