El perquè de tot plegat
Perquè
cal
un
Club •
Esportiu quan tenim una
Associació de veïns?
•
•
•
•

Són dues associacions amb objectius i membres
associats diferents, per tant cal separar-les.
La junta i l’assemblea de l’associació de veïns no
pot ser sobirana sobre decisions que afectaran
exclusivament al Club.
El Club tindrà unes installacions que requereixen
un finançament i unes despeses de manteniment
que no pot assumit l’associació de veïns.
La idea de tenir una piscina per al poble ja es va
pensar fa temps.
A Tremp, hi ha 31 entitats esportives i culturals,
independents de les associacions de veïns i dels
centres municipals d’esports.

Què és el Club i quins són El
els seus objectius?
•
•
•

Club és:
Una associació privada, de lleure i esbargiment.
Una associació sense ànim de lucre.
El seu objectiu principal és el foment, el
desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i
esportiva.

Quins són els avantatges •
de tenir un Club Esportiu?
•

Dotar al poble d’unes installacions lúdiques i de
lleure que ara li falten.
L’associació esportiva és el mitjà jurídic més idoni
per aglutinar persones i béns per tal de poder
practicar l’esport.
A més, això dóna possibilitat de poder gaudir
d’una
sèrie
de
beneficis
(subvencions
i
exempcions fiscals).
El Club és el propietari de les installacions i,
d’aquesta manera, l’ús quedarà totalment a la
seva voluntat.

•
•

Qui forma part de la Junta La Junta Directiva està formada per 7 persones
Directiva?
escollides el 26 de gener per els 12 socis fundadors.

Quins són els projectes del Tenir unes installacions esportives a Suterranya a
Club a llarg termini?
prop del poble, per poder gaudir-ne durant tot l’any.
Quins són els projectes del •
Club a curt termini?
•
•
Per què necessitem
una piscina?

fer •

•

La consolidació del Club.
La construcció d’una zona d’esbarjo i lleure, amb
un terrassa.
La construcció d’una piscina amb les seves
installacions.
L’activitat física esportiva és molt important per la
salut, creiem que entorn d’unes installacions a
prop del poble ens facilitaríem que els nostres fills
i nosaltres mateixos puguem gaudir de l’esport a
l’aire lliure.
Tal com a passat a d’altres localitats del voltant,
tenir una piscina incrementa el valor immobiliari
dels pobles, facilitem que la gent de fora compri
cases i també crea un lloc de trobada durant
l’època del bon temps.

On
es
faran
les Hi ha varies opcions que l’Ajuntament de Tremp està
installacions i per què?
estudiant en base a la proximitat al poble i al mínim
cost en fer portar la llum, l’aigua i el clavegueram.
Per què la volem si només El Club no pretén ser només una piscina. Volem tenir
gaudirem un parell de un lloc de lleure i que les installacions siguin un punt
mesos?
de trobada.
Per què no fem servir •
aquests euros per altres
prioritats a Suterranya?
•
•

No podem barrejar conceptes, entenem que el
poble està mancat d’altres serveis.
El local social, per exemple, és un projecte públic
parallel on l´ Ajuntament també
hi està
treballant.
Si fem la piscina L’ajuntament no deixarà de fer
altres coses. Però el que tenim clar es que mai
farà la piscina.

L’Ajuntament
finançarà Tal com hem dit abans si la majoria del poble hi està
part del projecte?
d’acord l’ajuntament collaborarà per tal que aquest
projecte vagi endavant.

D’acord,
Quin cost te tot això?

•
•

fem la piscina, però
Finalment dependrà del número de socis, com
més socis millor.
Veure taula aproximada de quotes.

Que passa si no vull ser No passa rés. Més endavant, si vols, pots fer-te soci
soci?
pagant una quota d’entrada.

Que inclou si pago aquests •
euros?
•
•
•
•
•
•
Com i quan cal pagar?

Moviments de terres.
Construcció piscina.
Coronació piscina.
Entorn inmediat.
Vestuaris i un espai terraça al aire lliure.
Vallat.

Els terminis són:
• Fins el 15 de juny, pre-inscripcions.
• Del 21 al 24 de juny, es coneixeran les quotes
definitives.
• Juliol, i fins el 16 d’agost, es faran les inscripcions
i abonaments.
•

A què compromet la pre- •
inscripció? Què passa si
quan conegui la quota
definitiva no vull fer-me •
soci.
•

La pre-inscripció és indispensable per tal que la
junta determini les quotes definitives i quin
projecte finalment durem a terme.
Esperem que es mouran al voltant del que s’ha
dit.
En el moment que es conegui la quota definitiva hi
haurà llibertat de fer o no la inscripció.

•
Suposem que arriba el 16 •
d’agost i: (a) falta diners
per fer el projecte; (b) en
sobra, degut a que s’han
apuntat més socis dels •
previstos. Què es farà?
•

El primer que cal entendre és que aquell que hagi
pagat té la categoria de soci, per tant amb
capacitat de veu i vot en l’assemblea general que
es farà a mitjans d’agost.
Aquesta assemblea decidirà què es fa. (p. ex., fer
una part del projecte, etc.)

Que passa si finalment no Es tornaran els diners.
es fa el projecte i jo he
pagat?
Es
pot
transmetre
qualitat d’associat

la No.

I si l’entitat arriba a El Club no té finalitat lucrativa, i no pot repartir
dissoldre’s,
què
passa beneficis entre els seus associats.
llavors amb el patrimoni?
L’article 32 de la Llei de l'Esport diu que "En cas de
dissolució d’una entitat esportiva, el seu patrimoni
net, una vegada efectuada la liquidació corresponent,
haurà de revertir en la collectivitat on radiqui,
d’acord amb els seus Estatuts. En cas d’imprevisió o
de dubtes, l’administració esportiva de la Generalitat
de Catalunya haurà d’acordar la destinació dels béns
resultants, consignant-los a la promoció i a la gestió
de les activitats esportives i de promoció física”

Per fer-me soci he de •
pagar una quota d’entrada
que contribuirà a formar el
patrimoni social del Club,
Si per qualsevol motiu em •
dono en el futur de baixa,
perdré
també aquella
quantitat
o
se’m
retornarà?
•

•

La quota d’entrada no es pot recuperar (de la
mateixa manera que tampoc es recupera la quota
d’entrada en acadèmies, etc., quan un es dóna de
baixa....)
D’acord amb la legislació vigent, el Club no pot
repartir beneficis, ni tan sols es permet a
l’associat recuperar la seva quota d’entrada, que
es considera feta “a fons perdut”.
Les aportacions inicials que facin els associats en
cap cas podran venir representades per accions o
participacions en el patrimoni social, sinó que
únicament
permetran
adquirir
la
qualitat
d’associat.
L’entitat esportiva té personalitat jurídica pròpia i,
per tant, un patrimoni que li pertany a ella (no als
associats). Per això, la persona que passa a
formar part del Club únicament adquirirà la
qualitat personal d’associat, i no una part alíquota
del patrimoni social

Manteniment i seguretat
Qui se’n farà càrrec del En la quota de manteniment està inclosa la despesa
manteniment de la piscina que suposa la contractació d’una persona que
i del recinte?
s’encarregui d’aquestes tasques.
Que passarà quan no es El recinte de la piscina estarà ballat i només s’hi
faci servir?
podrà accedir dins l’horari establert. La resta del
temps estarà tancada.
En principi sembla que si, però estem revisant la
legislació al respecte.
No obstant això, en cas que sigui obligatori, el
socorrista pot ser la mateixa persona que
s’encarregui del manteniment.

Caldrà un socorrista?

Quin
cost
tindrà
manteniment?
Qui es farà
dels menors?

el

responsable El Club i la Junta Directiva no es fan responsables
dels menors ni del comportament del adults.
Existiran unes normes de règim intern que caldrà
complir.

Hi haurà una assegurança? Si. Hi haurà una
responsabilitat civil.
Utilització de la piscina

assegurança

que

cobrirà

la

Normes de règim intern per a les piscines d’ús públic.

Ambientals
Creus convenient fer una Creiem que fer una piscina no implica fer un mal ús
piscina
amb
la
falta de l’aigua.
La piscina que volem fer només caldrà omplir-la una
d’aigua que patim?
vegada. La depuradora reutilitza l’aigua i no caldrà
omplir-la cada any.
Cost de manteniment baix, un robot farà les tasques
de netega.
D’altre banda no és de rajoles i per tant disminueix
l’existència de pèrdues d’aigua.
Les reparacions es poden fer amb la piscina plena.
La gestió de l’aigua es més racional amb una piscina
per la majoria que no amb varies piscines
individuals.

Altres
Per què s’ha creat ja una •
entitat, s’han redactat uns
estatuts i s’ha elegit una
junta sense haver contat •
amb els veïns?
•
•
•
•

Com
es
gestionarà •
l’entrada al Club als no •
socis?

Després d’uns anys que el tema havia estat
aparcat, sis persones varem reprendre l’antic
desig de poder tenir una piscina a Suterranya.
La previsió era: primer informar als veïns per
setmana santa, i després fundar l’entitat.
S’ha creat l’entitat abans per raons de calendari
(han de passar quatre mesos des de el registre de
l’entitat a la seva constitució oficial)
La normativa obliga a que la constitució d’una
entitat la facin un mínim de dotze promotors.
Els estatuts segueixen un model general, adaptat
en alguns casos a les nostres necessitats.
La junta ha estat elegida pels dotze socis
promotors. En una propera assemblea de socis, es
poden ratificar, o no, tan la junta com els
estatuts.
L’accés al club està reservat als socis
El reglament de règim interior determinarà si
s’autoritza l’entrada a altres usuaris, en quines
condicions i a quins preus.

