Acta de l'Assemblea General Ordinaria Club MiV Canet
Canet de Mar, 11 de Juliol de 2020

L'assemblea s'ha celebrat el dia 11 de Juliol, a les 10:00 hores en segona
convocatòria amb l'ordre del dia, els assistents i delegacions de vot que es
relacionen a continuació:
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2. Informe de la Situació del Club - Renovació concessió, impacte temporal
Glòria, Nous Socis, Situació instal·lacions…
3. Presentació i aprovació, dels comptes de l’any 2019
4. Presentació i aprovació, del pressupost de l'any 2020
5. Proposta de canvis en els estatuts i reglament intern
6. Gestió de l'Alarma - Entrada dels socis al club fora d’hores
7. Ordre dins del club. Neteja instal·lacions, material fora de lloc...
8. Quotes i condicions 2020
9. Actuacions previstes per l'any 2020
• Àrea esportiva
• Àrea social
• Comodor
10. Torn obert de paraula
Assistents:
Jaume Vivó, Carles Granero, Joan Xapelli, Joan Sunyer, Joan Casanova, Toni
Franco en representació de Agnes Fradera, David Sainz, Cala Rondeau, Felix
Martinez, Vicens Orta, Ignasi Graell, Baltasar Donadeu, Manel Gallardo,
Francisco Cañas, Albert Gurri, Llorenç Mateu, Dani Mitja, Remy Rondeau,
Arnau Pou, Josep Bosch, Fredy Balcells, Rafel Farrés
Delegacions de vot:
Josep Mª Masriera i Pere Ibern delegen el vot en el President
Marian Vall delega el vot en Francisco Cañas
Marti Fradera delega el vot en Agnes Fradera
Carles Mitja delega el vot en Josep Bosch
Jordi Mateu delega el vot en Remy Rondeau
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El que fa un total de 28 socis presents o representats.
El President dóna la benvinguda als assistents agraint la seva presencia a
l'assemblea i el suport rebut durant aquests mesos d'ençà que és president, i
seguidament passa la paraula al Secretari.

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
El Secretari fa la lectura de l'ordre del dia de l'assemblea anterior, els acords
de la mateixa i l'acta de l'assemblea extraordinària del decembre, fen esment
dels nous membres i càrrecs de la nova Junta Directiva.
Amb això es donen per aprovades ambdues actes, i es passa a següent punt
de l'ordre del dia.

2. Informe de la Situació del Club
El president informa dels darrers esdeveniments al club des de l'u de gener
del 2020 i l'impacte que han tingut en el nostre club.
L'assemblea, que habitualment es celebra al mes de Març/Abril, va ser
ajornada fins al dia d'avui, amb motiu de la Covid-19, d'acord amb el Decret
llei 10/2020 de la Generalitat de Catalunya, que en l'article 3, diu que: "Totes
les Assemblees dels clubs esportius queden ajornades i s'hauran de convocar
dintre del mes següent a l'aixecament de l’estat d’alarma".
Durant aquest període hi ha hagut un nombre d'esdeveniments que cal
destacar i comentar amb detall.
A) Renovació Concessió:
La concessió de costes del MiV s'acabava el 20 de Febrer del 2020.
L'11 de desembre, ja ens havien dit que ocupàvem un espai superior als
624 m2 i que no és renovava la concessió per tenir els següents elements
fora de la zona assignada per costes.
•
•
•
•
•

Els 11 patins a la platja davant del club.
Els 4 remolcs a la zona de llevant.
Un catamarà i un raquero també a la platja davant del club
El portabicicletes i els morts que estaven a la sorra darrere els patins
I els patins que sobresurten 1,2 m de l'espai assignat a l'estar l'un
sobre l'altre

Aquest últim punt, es va posar de manifest en una segona inspecció que
donava una ocupació indeguda de 50 m2 més.
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Es van fer les correccions necessàries, i fins hi tot es van retirar tots els
pals dels patins de sota per poder alinear-los correctament. El 3 de Març
vàrem tenir una nova inspecció de la Generalitat, que ja ho va trobar tot
correcte i va decidir passar l’expedient a Madrid per aprovar la renovació.
Segons indica la Generalitat, un cop tinguem la renovació, podrem
demanar l’ampliació, que al limitar-se a la zona de varada i no afectar
l'edifici, podrà ser acceptada sense problemes.
La nostra intenció és demanar una ampliació en els següents termes:
• Amplià la zona de les estanteries dels patins en 1,2 m per cobrir l’àrea
que ja ocupen els patins de sota.
• Demanar una zona de varada per 10 patins davant del club, on poder
ubicar els 4 juniors i eventualment 6 seniors per socis temporals.
• Demanar espai per uns 4 remolcs a la zona de ponent, ja que està més
allunyada del pas de vianants que hi ha a llevant.
• Demanar l’espai del cabrestant dels patins que hi ha a la sorra i que no
estava a la concessió, i pel que fins ara, han fet els ulls grossos.
• Incloure el pla d’usos de l’estiu. Amb això evitarem haver de demanar
cada any permís a l’ajuntament per deixar els patins a la platja.
Per fer tot això s'ha iniciat un projecte d'ampliació que podrem presentar
quan tinguem la concessió definitiva, i que encara no ha arribat degut a
l'aturada administrativa per la Covid-19
B) Incidència temporal Gloria:
El temporal va causar importants desperfectes al club. El vent es va
emportar part de la teulada, va malmetre tot el perímetre de fusta de la
terrassa, i va danyar el motor del cabrestant. L’onada va entrar dins del
club, i va malmetre bona part del terra de fusta i les neveres.
Tot això s’ha tramitat com a sinistre a la companyia d’assegurances, per un
valor de 3,478 €, que ja ens ha sigut abonat.
C) Situació Socis
El club té en l’actualitat un total de 70 socis, dels quals 58 tenen patí, 12 no
en tenen, i 4 estan en baixa temporal. Aquest any han entrat 4 socis nous.
Aquests nous Socis són Jaume Infiesta, Nuria Casas, Llorenç Mateu i Marc
Tió, que en el seu moment ja van ser acceptats com a nous socis, al
disposar dels corresponents avals i ser aprovats per la Junta directiva.
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Amb aquestes incorporacions ja només disposem d'una plaça lliure a les
estanteries. Entenem que els Socis numeraris que disposin de Patí han de
poder tenir-lo ubicat a les estanteries a l'hivern, ja que si no estarien
exposats a qualsevol temporal. Per altra banda, disposar d'una plaça lliure
és convenient, per si algun soci numerari sense pati, o en baixa temporal
decidís tornar a tenir un pati al club.

Socis i material nàutic Núm. Comentaris
Nombre de Socis
Que pagan quota d’entrada
Socis temporals - Passants
Socis amb baixa temporal
Total patins
Socis amb pati
Patins del club
Juniors del club
Altres embarcacions
Estels
Catamarà
Windsurfs
Paddle Surf
Kayaks
Tubs per veles
Identificats / una vela per soci
Veles de Juniors
Veles seniors per Escola
Veles no identificades
Segones veles de socis
Tubs lliures
Armaris
Armaris petits
Armaris Grans
Armaris Club
Disponibles

70
8
1
4
63
58
1
4
9
2
1
3
2
3
80
58
6
3
7
3
3
84
36
35
7
6

4 nous al 2020
Durant l'estiu

El NIL es va llençar
Dos mes cedits a Arenys
Un Estel de soci desconegut
No tenen quota
Embarcacions del club
Dos Embarcacions del club

Tots els disponibles son petits

D) Situació de les embarcacions
Al club disposem de 64 llocs a les estanteries pels patins, i en aquests
moments en tenim ocupats 63. Aquesta ocupació s’estructura de la
següent manera:
58 patins de socis, 4 Juniors del club, 1 pati del Club, que fa el total de 63.
A part tenim 1 pati de soci temporal aquest estiu fora de les estanteries.
1
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També tenim 2 Estels a sobre dels patins, 1 catamarà que ha estat a
Arenys fins ara, 3 windsurfs, 2 paddlesurfs que han sigut robats, i 3 kayaks.
Per alguna d'aquestes embarcacions cal definir espais més adequats.
Disposem de 80 tubs per veles i de 84 armariets. Al tauló d'anuncis hi ha el
detall de la seva ocupació per part dels socis.
E) Robatoris.
Després del confinament s'han patit tres robatoris i dos intents frustrats
d'entrar, i ens han pres un optimis que estava a l'exterior. En el tercer
robatori ens varen prendre els dos paddlesurfs, moltes de les eines i van
malmetre dues portes
S'ha passat un nou comunicat a l'asseguradora per un valor de 3,013 €, del
que encara no hem rebut confirmació de la seva acceptació.
Per evitar més incidències s'ha instal·lat una alarma de Securitas Direct
amb una permanència de 2 anys.
F) Condicionament del club:
A causa dels danys del temporal, els desperfectes causats per les 5
incursions i una certa manca de manteniment, no hi ha hagut més remei
que canviar totes les portes de la façana de mar. Concretament un total de
19 portes. Això s'ha fet amb fusta contraxapat fenòlic de pi de 15 mm de
gruix, per donar més consistència a les portes. Un cop col·locades i abans
d'iniciar el seu pintat, veiem que també caldrà canviar les dels laterals de
llevant i ponent, ja que també estan molt malament. Les úniques que no
estan malmeses són les de la façana que dóna al Passeig.
El President fa notar que tenim un club de fusta, en un entorn on estem
acostumats a edificacions de pedra. La fusta requereix un manteniment
diferent, i cal fer-ho regularment per mantenir-la en condicions, ja que es
un patrimoni important del club.
Ara caldrà condicionar tota la fusta exterior i pintar. El procés de pintar
requereix:
• Triar els colors. Proposem fer unes mostres i que els socis triïn.
• Preparar la fusta per pintar. Això vol dir, polir la fusta i treure la pintura
vella. Donar oli per protegir-la de corcs i insectes, i nodrir la fusta que
està molt resseca
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• Posar segelladora a les zones a pintar, protegint les que s'han
d'envernissar.
• Pintar amb dues capes.
El President fa notar que s'han considerat diverses opcions i descartat
algunes alternatives, com la de posar grafitis a totes les portes per evitar
pintades, ja que quan es deteriori la pintura serà molt més difícil restaurarho tot. També s'ha descartat posar fusta amb contraxapat per evitar
pintades, ja que és molt més car, té una estètica invariable, i en la pràctica,
té un cost similar esborrar la pintada a pintar a sobre de la zona on hagin
fet el grafiti.
Per pintar la fusta hi ha moltes opcions. Hem de pintar les columnes que
en el seu interior estan envernissades, les parets de fusta i la part de fusta
de la teulada, cosa que permet, si es vol fer diferents combinacions de
colors, o de color i vernís. Això pot canviar completament l'aspecte que
avui té el club. Per valorar aquestes alternatives i triar la més adient,
s'acorda anomenar un comitè d'experts per estudiar-ho. Aquest comitè
estarà format pels següents socis: David Sainz, Toni Franco,
Manel Gallardo, Baltasar Donadeu I Rafel Farrés. El comitè
haurà d'estudiar les alternatives i fer diverses propostes,
que és sotmetran a votació dels socis perquè puguin triar la que agradi
més.
Un cop definit com s'ha de pintar el club, i en virtut de les capacitats i
disponibilitat dels socis, valorarem les opcions de fer-ho nosaltres com en
altres ocasions, o només una part per rebaixar el cost i contractar la resta a
un pintor.
G) Endreçat del club:
Hem iniciat un procés d'endreçat del club. En la mesura que puguem
mirarem de definir espais per tot, però cal demanar als socis que tinguin
cura de les seves coses i les tinguin sempre dins del seu armariet.
Tenim molt material que no sabem si és o no de socis, i que per tant no el
podem llençar. Caldria definir-ho per poder prendre aquestes accions si
cal. El club és petit i hem d'optimitzar l'espai.
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Club Mar i Vent Canet - Comptes anuals 2019 i Pressupost 2020
Grup d'activitatConcepte
Ingressos Activitat
Socis
Varada
Armaris
Passant
Varis
Altes Socis
Retorns
Rebuts Tornats
Rebuts incorrectes
Rebuts no cobrats

Real 2019

Total Ingressos

36.433,73

Ingressos Llicencies
Llicencies FCV
Llicencies ADIPAV
Despeses Llicencies
Llicencies FCV
Llicencies ADIPAV

Saldo Llicencies
Nomines
Cotització SS
Nomina
Subministraments
Aigua
Electricitat
Administrador
Assegurances
Generali
Mapfre
Federacions
Ports i Costes
Renovació Concesió
FCV
Monument
Regates
Samarretes
Trofeus
Reparacions
Motors
Reparacions
Escalfador
Nàutica
Nàutica
Mant Digital Mant Digital
Social
Homenatge Churchil
Varis
Ajuntament
Diputació
IONOS
Varis

Total Despeses
Inversions
Carro Varada
Font Canaletes
Veles Junior

39.674,71
22.080,00
8.024,00
2.295,00
720,00
634,96
5.920,75
(3.240,98)

Previst 2019 Concepte
37.558,00 Ingressos Activitat
22.400,00 Socis
7.888,00 Varada
2.312,00 Armaris
540,00 Passant
360,00 Varis
4.058,00 Altes Socis

Pressupost 2020
36.556,29
21.976,00
7.840,00
2.450,00
720,00
240,00
3.330,29
2.600,00

Retorns

(120,00)
(444,00)
(2.676,98)

Recuperació no cobrats

37.558,00 Total Ingressos

2.973,00
1.787,00
1.186,00

2.600,00

39.156,29

Llicencies FCV
Llicencies ADIPAV

3.019,00
1.894,00
1.125,00

Llicencies FCV
Llicencies ADIPAV

(3.019,00)
(1.894,00)
(1.125,00)

Ingressos Llicencies

(2.979,00)
(1.954,00)
(1.025,00)

(6,00)
(16.977,56)
(4.048,52)
(12.929,04)
(2.163,17)
(1.163,73)
(999,44)
(2.810,53)
(1.752,30)
(1.374,74)
(377,56)
(6.338,62)
(4.333,02)
(327,60)
(1.178,00)
(500,00)
(640,30)
(363,40)
(276,90)

0,00
(16.856,40) Nomines

(1.900,00)
(800,00)
(1.100,00)
(2.630,00)
(1.800,00)

(5.855,00)
(5.055,00)
(800,00)
(1.500,00)

(1.683,31)
(598,55)
(448,00)
(636,76)

(5.000,00)

(4.115,49)
(145,20)
(158,00)
(744,29)
(34,90)

0,00
0,00
0,00
(850,00)

(21,00)
(169,62)
(518,77)

Cotització SS
Nomina
Subministraments
Aigua
Electricitat
Administrador
Assegurances
Generali
Mapfre
Federacions
Ports i Costes
Nova zona de Varada
FCV
Estudi medi ambient
Regates
Regal i Trofeus regata
Subvencio Regates Jr
Reparacions
Motors
Reparacions
Repàs pintura anual
Nàutica
Mant Digital
Social
Varis
Ajuntament
Diputació
IONOS
Varis

(37.534,77) (36.391,40) Total Despeses
(2.529,21) (8.000,00) Inversions
(1.023,06)

(18.079,56)
(4.335,96)
(13.743,60)
(2.200,00)
(1.200,00)
(1.000,00)
(791,52)
(1.752,30)
(1.374,74)
(377,56)
(3.122,34)
(1.444,34)
(150,00)
(1.178,00)
(350,00)
(1.300,00)
(700,00)
(600,00)
(2.250,00)
(600,00)
(650,00)
(1.000,00)
(4.000,00)
(150,00)
(570,90)
(34,90)
(21,00)
(15,00)
(500,00)

(34.216,62)
(4.950,00)

Tancaments fusteria

(546,15)

Cap 90 metres + politja

(960,00)

Microones
Vela Junior i carro Junior

Saldo Total
(3.630,25) (6.833,40) Saldo Total
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3. TANCAMENT COMPTES 2019
En l’arxiu que hem inclòs, podeu veure els comptes de 2019, que s’ha
tancat amb un dèficit de tresoreria de 3.630,25 € sobre un dèficit
pressupostat de 6.833,40 €.
Pel que fa a caixa, el saldo d'aquests anys ha variat de la manera següent:
A 31/12/2018 - 26.203,43 €
A 31/12/2019 - 22.573,18 €.
Els principals punts a destacar són els següents:
Tenim rebuts retornats per valor de 3.240,98 €. Aquesta xifra és molt
elevada i correspon en part a retorn reals i a errors en les remeses dels
rebuts. El detall és el següent:
1. Rebuts retornats per impagament real. 120 €
2. Rebuts girats incorrectament a socis de baixa. 444 €,
3. Rebuts emesos incorrectament, que no han arribat al destinatari i per
diferents motius i per tant no s'han pagat. 2.676,98 €.
Aquesta situació s'ha regularitzat i s'està gestionant el seu cobrament com
veurem al pressupost.
La despesa de Ports i Costes, al capítol de Federacions, és molt elevada,
ja que s’han hagut de pagar 5 semestres endarrerits de 2018 i 2017. Això
ja estava pressupostat.
En Federacions, el pressupost s’ha excedit a causa dels costos de
renovació de la concessió, i la donació al monument al pati de vela.
Les despeses amb regates han sigut inferiors a les previstes.
La part de nàutica inclou totes les despeses de muntar les regates,
material, gasolina i els costos del segon mariner.
IONOS correspon a les despeses de mantenir els dominis web .net, .cat
i .com.
L’apartat de varis conté un gran nombre de rebuts inferiors als 50 € que no
s'analitzat amb detall.
En el capítol d’inversions, on podeu veure tot el detall, les despeses són
inferiors a les previstes.
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4. PRESSUPOST 2020
El president indica que aquest pressupost correspon al que es va elaborar
al mes de Març per l'assemblea que no es va poder celebrar, i que no s'ha
modificat en funció dels esdeveniments posteriors. A part de les ja
esmentades i que tenen impacte en el pressupost cal afegir la incorporació
d'un nou mariner, en Dany Fernandez, que aprofitem per presentar-lo a
l'assemblea, i que cobreix la baixa voluntària del Llorenç Mateu.
Ingressos:
En aquest apartat hem extrapolat els ingressos per quotes de 67 socis
actius, 56 varades i 35 armariets grans, on s'inclou l'increment de quotes
pels dos trimestres a partir de Juny, que no s'ha pogut fer encara per
l'endarreriment de l'assemblea.
A part d’això tenim 1 quota de passant, i varis que corresponen a ingressos
de quotes de baixes temporals i utilització dels espais del club.
També s’han inclòs les quotes d’entrada de dos nous socis, i les quotes
pendents dels que van entrar els dos anys anteriors que encara tenen
pendent part de la quota d'entrada.
També hem inclòs la recuperació de les quotes no cobrades el 2019.
Això ens dóna un total d’ingressos de 39.156,29 €.
Els ingressos per llicències pressupostats corresponen exactament a la
despesa prevista.
Despeses:
S’ha adaptat el sou i seguretat social del mariner, d’acord amb el darrer
augment aplicat el 4t trimestre de l'any passat. Això variarà en el real ja que
durant el confinament el mariner ha estat dos mesos en un Erto, i a partir
del 25 de Juny tenim un nou mariner amb unes condicions lleugerament
diferents.
La quota de l'administrador s’ha rebaixat considerablement de 2.810,53 € a
791,52 €, amb un estalvi de més de 2.000 €. El que s’ha fet és prescindit
dels serveis administratius i fiscals que de fet ja estàvem fent nosaltres
mateixos. Les remeses al banc, per exemple, les fem directament amb una
aplicació de La Caixa. D’aquesta manera només tindrem contractats els
serveis de Guri Teixidor Associats en la part laboral, ja que la llei laboral és
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molt canviat i ens cal el seu assessorament. Si ens fan falta serveis
puntuals, els contractarem a part quan calgui.
No s’han previst canvis en el cost de les assegurances.
La despesa de Ports i Costes està ajustada al que tenim amb l’acord amb
costes amb una estimació per l'ampliació.
En la despesa de la FCV no hi ha canvis.
S’ha inclòs el cost d’un estudi de medi ambient que es va fer l’any passat i
que farà falta per la renovació de la concessió.
En els apartats de regates, motors I reparacions s’han deixat quantitats
com les de 2019.
S’han previst 1.000 € per pintar el club, en concepte de manteniment
anual, i que volem incloure en propers pressupostos per tenir com a
reserva per quan faci falta.
Aquest any, a causa de la condició de la fusta, caldrà un extraordinari que
s'ha inclòs a inversions.
S’ha modificat el cost d’informàtica de IONOS, ja que s’han suprimit el cost
dels dominis .com i .net que no es feien servir per la web.
Inversions:
El principal element és un pressupost de 4.000 € per arreglar els
tancaments exteriors del club, posant fusta nova i pintura.
També s'ha previst un cap de 90 m per al cabrestant que muntarem a
l'interior, i que és sense cost, ja que ens l'ha regalat l'Arnoud De Witte, a
qui agraïm la seva col·laboració.
També s'ha inclòs un nou microones, una vela per junior i el material per fer
un carro pels juniors, i oli per tractar la fusta del terra tanca'n aquest
apartat.
El Secretari fa notar que per aprovar el pressupost cal aprovat també
l'augment de quotes. El president explica les condicions proposades, que
estan incorporades al document i que són les que es detallen al punt 8.
Sotmeses a votació s'aproven els comptes del 2019, l'augment de quotes
que s'aplicarà a la propera remesa, i el pressupost del 2020 per unanimitat.
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5. Proposta de canvis en els estatuts i reglament intern
Abans de l'assemblea es va circular als socis una proposta de canvis en
els estatuts i reglament per la seva valoració. El punt més critic és la figura
del soci Junior, on hi ha opinions molt diverses. Previ a l'assemblea molts
socis han manifestat el seu desacord amb la figura del nebot, que ja s'ha
desestimat.
En Francisco Cañas fa notar que en els inicis, aquesta figura no existia i el
seu fill es va haver de fer soci de ple dret. El President comenta que n'és
molt conscient d'aquest fet, però les circumstancies han canviat i no podem
deixar d'adaptar la normativa a les noves situacions, ja que té poc sentit fer
un gran esforç per promocionar els juniors i després no preveure el seu
pas natural al Senior.
En Joan Casanova proposa variar el redactat per donar cobertura a les
noves situacions familiars, que no sempre consisteixen en fills de
línia directa, i es proposa parlar de descendent de primer o segon grau, o
anàloga, en lloc de fill o nét. També es demana establir mecanismes per
assegurar que és fa un bon ús de la figura de soci junior, assegurant que el
soci participa en les activitats nàutiques.
Després de valorar les diferents aportacions s'acorda fer els canvis en
estatuts i reglament amb el següent redactat:
Canvis en els estatuts:
Article 9 afegir línia 9 - La junta directiva es podrà reunir també
telemàticament, quan es consideri necessari, i prendre qualsevol dels acords
previstos a les juntes.
Canvis al Reglament
Article II,1 - Afegir: iv. Soci Junior. La figura de soci Junior té l'objectiu de
facilitar el pas del pati junior al sènior. El soci junior ha de ser descendent de
primer o segon grau, o anàloga, d'un soci numerari. El soci Junior podrà tenir
la condició de soci amb dret a tenir un pati junior o sènior al club, pagant
únicament la quota de varada de pati fins a l'edat de 25 anys. A partir d'aquest
moment si vol continuar, s'haurà de fer soci numerari i pagar la corresponent
quota d'entrada, i les quotes com qualsevol altre soci. Per accedir a aquesta
condició, la persona haurà d'haver navegat amb Junior amb la llicència
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federativa del MiV durant un mínim de 2 anys, i requerirà l'aprovació de la
Junta que la podrà concedir sempre que hi hagi espai disponible pel pati. Per
mantenir la condició de Soci Junior farà falta fer un mínim de 3 regates de
nivell 2 a l'any amb llicència federativa del MiV.
El soci júnior no tindrà veu a l'assemblea general del club, ni tampoc dret de
vot.
Article II,3 a i b. - Canviar la comunicació de baixes "per escrit mitjançant
carta”, per "per escrit mitjançant carta o correu electrònic”. La idea és adaptar
el reglament a la pràctica habitual, i implícitament excloure altres mitjans com
Whatsapp, ja que el seu registre i seguiment a llarg termini és més difícil.
Article II, 3 b. - Afegir: La baixa temporal tindrà un termini de dos anys,
renovable anualment per acord de la junta, fins a un màxim de 5 anys.
Moment en el qual la baixa temporal passarà a definitiva.
Article II, 3 - Afegir punt h. Els socis que després d'una baixa temporal
recuperin la condició de soci, o que en algun moment hagin deixat de tenir la
seva embarcació, en el moment que vulguin tornar a tenir-la al club, hauran
de sol·licitar-ho. El club els hi donarà preferència respecte a nous socis que ja
hagin fet la sol·licitud, però no estarà obligat a proporcionar espai per
l'embarcació si no en disposa.
Article VI,3 c - Afegir punt x. Els socis que naveguen regularment, d'Octubre a
Juny, tindran preferència a l'hora d'ocupar els llocs inferiors a les estanteries
dels patins. Aquest ordre s'establirà d'acord amb nombre de vegades que
hagin sortit duran aquest període.
La figura de soci junior ha obert el debat de les prioritats a l'hora d'acceptar
aquestes figures per poder tenir un pati al club. S'acorda que aquesta prioritat
ha de ser la següent: 1r el soci numerari que ha deixat de tenir pati i vol
tornar-lo a tenir, 2n el soci en baixa temporal que vol tornar a ser alta, 3r el
Soci Junior i 4t un nou soci. L'Albert Gurri fa notar que aquestes prioritats
suposen un canvi de reglament que no es pot acordar en aquesta
assemblea perquè no ha sigut proposat amb antelació, circumstància que
s'accepta i es deixarà per la propera assemblea.
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6. Gestió de l'Alarma - Entrada dels socis fora d’hores
Com ja hem explicat, per evitar més robatoris s'ha instal·lat una alarma, amb
un període de permanència de dos anys. Aquesta alarma es pot activar i
desactivar amb uns clauers. Això vol dir que els socis que actualment tenen
clau no podran entrar si no disposen d'un d'aquests clauers. Amb el contracte
que tenim només podem disposar de 25 clauers. Com que som 70 socis, no
tindrem clauers per tothom, per tant demanem que només demanin tenir
clauers els socis que realment ho necessitin. Per demanar els clauers caldrà
enviar un correu electrònic a juntamarivent@gmail.com. Els socis als quals es
pugui adjudicar un d'aquests clauers se'ls hi passarà un carreg de 10 € en
concepte de dipòsit.
Els socis que no disposin d'aquest clauer, i vulguin utilitzar el club fora
d'hores podran demanar un dels clauers al mariner, amb l'obligació de
retornar-ho després de l'activitat.
Respecte a l'utilització del club fora de l'horari establers per part dels socis,
aquest estiu caldrà demanar-ho al mariner, que portarà un registre de les
reserves, per valorar al final de l'estiu el nombre d'incidències, i definir com
fer-ho en el futur i com compensar els costos d'utilització que hi puguin haver.
Demanem per tant que s'avisi sempre amb anterioritat al mariner, que al
mateix temps ens podrà dir si aquella mateixa vesprada hi ha prevista
l'assistència d'un altre grup de socis. Cal que els socis que facin ús de les
instal·lacions les deixin en perfecte ordre a l'acabar.
Tingueu en compte que en connectar i desconnectar l'alarma amb el clauer,
queda identificat qui ha entrat i sortit.

7. Ordre dins del club
El President informa que hi ha molts objectes al club que no se sap de
qui són. En alguns casos sembla que són objectes donats al club, però no
n'estem segurs. Això fa que a l'intentar posar una mica d'ordre i fer neteja, no
se sàpiga que es pot llençar i que no. El President recorda que l'espai del club
està limita als 300 m2 per la Llei de costes, i que no hi ha previsió de que es
pugui ampliar. Això fa que hàgem de tenir molta cura de no tenir objectes
innecessaris.
A partir d'ara els objectes que no se sàpiga de qui són, fora dels que estan en
un lloc degudament assignat, seran separats i llençats al cap d'uns dies,
després de donar un termini per mail a tots els socis per què els recullin.
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El club disposa d'eines i maquinària per fer reparacions, que poden
ser utilitzades pels socis, dins del club, però que cal retornar sempre al seu
lloc.
Al mateix temps el club disposa de material com grillets, mosquetons, juntes
tòriques, que poden ser utilitzats pels socis per les seves necessitats en cas
d'emergència, però que sempre cal reposar, ja que s'han comprat per
les necessitats del club, com l'organització de regates o l'escola de vela, i no
per la lliure disposició dels socis.

8. Quotes i condicions 2020
Per adaptar els ingressos del clubt als increments de costos que tenim es
proposen les següents quotes al socis, que s'aplicaran en la propera remesa
de 2020:

Proposta de Tarifes Mar i Vent 2020
Concepte
Quota Soci
Varada pati
Armari petit
Armari gran

Actual
80,00
34,00
0,00
17,00

NovaIncrement
84,00
5,0%
36,00
5,9%
0,00
18,00
5,9%

Alta soci
Entrada
Primer pagament
12 quotes trimestrial de

2.100,00
500,00
133,33

Soci temporal - Passant

180,00

Anual
336,00
144,00
0,00
72,00

720,00

9. Actuacions previstes pel 2020
1

Àrea Esportiva
Aquest any és faran cursets de vela de dimarts a divendres com els anys
anteriors, però només durant unes dues hores al dia. Els socis tindran un
descompte del 10% en el preu dels cursets. Durant aquestes hores no hi
haurà un segon mariner.
Per normes Covid-19, caldrà respectar certes restriccions:
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• Els nens i nenes dels cursets no podran entrar al interior de les
instal·lacions del club.
• Tampoc podran anar a la zodiac acompanyant al monitor, si no és en cas
d'emergencia.
• Els pares hauran de signar un certificat conforme els nens/nenes no han
tingut símptomes relacionats amb la Covid-19 en els darrers 14 dies.
El mariner disposa dels corresponents impresos per signar. Aquestes normes
també s'apliquen als adults.
Respecte a les regates es mantenen les ja previstes, però amb limitacions a
l'hora de les activitats socials com entrega de trofeus o dinars de regatistes,
que en cas que es puguin fer-ho, serà amb moltes limitacions.
Les regates previstes són:
28 de Juny - Trofeu Sant Pere. Ja celebrat.
19 de Juliol - Regata mixta. Trofeu Fredy Balcells
15/16 d'Agost - Trofeu Mar i Vent
6 de Setembre - Desafiament Canet-Sant Pol
4 d'Octubre - Trofeu Masriera
Informar que la FCV a suspès totes les regates de nivells 0 i 1, excepte el
campionat d'Espanya. Per aquest motiu l'ADIPAV, ha decidit organitzar una
lliga de clubs, en què cada club definirà un ranking de regates socials entre
Juliol i Agost, per proclamar per club els tres primers de 1a i 2a categoria, que
podran participar en una regata interclubs que es celebrarà a Barcelona al
setembre.
En el cas del MiV farem servir el rànquing de l'estiu per aquesta lliga de clubs.
Àrea Social
A causa de la Covid-19, les activitats que es puguin fer seran molt
restringides. La Sardinada, que és l'activitat més immediata quedarà suspesa,
i en funció dels esdeveniments anirem definint que fer amb les altres activitats
programades.
Àrea Comodor.
S'acorda recomprar només els dos paddlesurf robats iI no els altres dos
que es varen acordar a l'anterior assemblea, ja que de moment no hem trobat
cap lloc per la seva ubicació.
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10. Torn obert de paraula
Cala Rondeau proposa demanar a l'Ajuntament col·locar a la zona del
club contenidors de reciclatge, ja que de moment no podem reciclar, ja que no
es disposa d'aquest Servei, i no tindria sentit per part nostre separar els
residus.
Sense altres temes a tractar es tanca la reunió a les 13:20

Acords de l'Assemblea:
• Aprovar els comptes del 2019, l'augment de quotes que s'aplicarà a la
propera remesa i el pressupost del 2020 per unanimitat.
• Demanar l'ampliació de la zona de varada del club en els temes expresats
en el punt 2A
• Anomenar un comitè format per David Sainz, Toni Franco, Manel Gallardo,
Baltasar Donadeu I Rafel Farrés per definir diferents propostes de pintat del
club, que és sotmetran a votació perquè els socis puguin triar la que més els
hi agradi.
• Els socis que vulguin disposar d'un clauer hauran d'enviar un correu
electrònic a juntamarivent@gmail.com. Els socis als quals es pugui
adjudicar un d'aquests clauers se'ls hi passarà un carreg de 10 € en
concepte de dipòsit.
• Per l'utilització del club fora de l'horari establers per part dels socis, aquest
estiu caldrà demanar-ho al mariner, que portarà un registre de les reserves,
per valorar al final de l'estiu el nombre d'incidències, i definir com fer-ho en
el futur i com compensar els costos d'utilització que hi puguin haver.
• Aprovar els canvis dels estatuts i reglament indicats en l'apartat
corresponent
• Els objectes que no se sàpiga de qui són, fora dels que estan en un lloc
degudament assignat, seran separats i llençats al cap d'uns dies, Després
de domar un termini per mail a tots els socis a què els recullin.
• S'acorda recomprar només els dos paddlesurf robats i no els altres dos
que es varen acordar a l'anterior assemblea, ja que de moment no hem
trobat cap lloc per la seva ubicació.
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