Club Marítim Montgat
Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies
celebrada el 20/03/2016 a les 11:00

Acta
Assistents
Per ordre alfabètic, entre parèntesi s’indica el número de soci/sòcia: 
Jordi Abad Planas (6026), Pablo
Alcántara Muñiz (6025), Pere Alférez Salvador (6043), Marc Borrell Giró (6169), Juan Carlos Cela Tadini
(6189), Rogelio Fernández Conejero (6059), Mª Cristina Fortuny Albiol (6148), Carles Hereu Ibáñez (6056),
Xavier Kirchner Nebot (6157), Marina Laquidain Soret (6197), Jaume Longas Pardo (6072), Cristina López
Caballero (6175), Pablo Lorente Carrasco (6120), Félix Javier Martín Coca (6170), Vicente Martínez Acame
(6193), Enrique Menasalvas García (6106), Manuel Paino Calvo (6117), Xavier Peris Nieto (6009), Albert
Rodríguez Nava (6039), Albert Soler Sindreu (6004), Joan Tolosa Iñiguez (6088), Jordi Vila Hernández de
Lorenzo (6147), Xavier Villanueva Bohigas (6143), Francesc Villoria Aguilar (6152).
Total nombre d’assistents: 24.
Actua com a moderador el President del Club, Carles Hereu.
Actua com a secretari, i autor d’aquesta acta, el Secretari del Club, Xavier Kirchner.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Benvinguda
Tancament i resultat econòmic 2015
Pressupost 2016 i proposta Pla Financer.
Tarifes 2016
Concessió. Significat i importància
Votació i aprovació de l’actualització dels estatuts a la nova legislació.
Votació i aprovació del Reglament de Règim Intern.
Exposició del Projecte de les noves instal·lacions del CMM
Convenis empresarials CMM.
Resum activitats 2015
Propostes 2016
a. Activitats i propostes 2016 vocalia Vela
b. Activitats i propostes 2016 vocalia Caiac
c. Activitats i propostes 2016 vocalia Wind Surf
d. Activitats i propostes 2016 vocalia Paddle
e. Activitats i propostes 2016 vocalia Pesca
f. Activitats i propostes 2016 vocalia Manteniment
g. Activitats i propostes 2016 vocalia Comunicació
h. Activitats i propostes 2016 vocalia Relacions Públiques
12. Precs i preguntes
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Desenvolupament de l’Assemblea:
1. Benvinguda.
L’Assemblea comença a les 11:05 amb la benvinguda als assistents per part del President, Carles Hereu.
Es posposa el control de la llista d’assistents per no haver de repetir el control amb l’arribada de
socis/sòcies que arribin tard.

2. Tancament i resultat econòmic 2015
El Tresorer, Joan Tolosa, presenta el tancament i resultat econòmic de l’exercici 2015.
➔
➔
➔
➔

Ingressos:
Despeses:
Benefici:
Marge:

49.282,04€
43.081,88€
6.200,16€
12,58%

3. Pressupost 2016 i proposta Pla Financer.
El Vicepresident, Xavier Peris, explica que en l’exercici 2015 i inicis del 2016 s’ha treballat per reduir la
morositat i les càrregues financeres suportades pel Club, que es situen actualment en un 3%.
Abans de presentar el pressupost per a l’any 2016, explica que la concessió administrativa atorgada al
Club el juliol/2015 per fer ús de l’espai de platja corresponent a les instal·lacions esportives i el varador,
obliga a la remodelació d’aquestes instal·lacions en un termini inicialment previst en 2 anys. L’estimació
inicial del cost de la remodelació és de 120.000€. Aquest cost es pot reduir si s’arriba a un acord amb
l’Ajuntament per fer conjuntament les obres, com s’explicarà més endavant.
A fi d’incrementar la tresoreria del Club i poder fer front a les obres, es proposa un augment de tarifes,
que també s’explicarà i es votarà en Assemblea, més endavant.
El pressupost per a l’any 2016 s’ha fet comptant amb aquest augment:
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4. Tarifes 2016
A fi d’aconseguir augmentar una mica la capacitat de tresoreria del Club, necessari per aconseguir les
xifres del pressupost anterior, es proposa l’augment de tarifes de la taula que segueix.
Es recorda que les tarifes no han estat modificades en els darrers tres exercicis.

(*) L’import del servei de Varada està calculat repercutinthi la part del canon que s’explica més avall,
que correspon a la superfície del varador, en el supòsit de que s’ha obtingut el descompte demanat per
tractarse el Club d’una entitat esportiva sense ànim de lucre. Si aquest descompte no s’obtingués, la
repercussió en la tarifa seria augmentada en proporció.
A fi d’unificar la llista d’assistents amb la del moment de la votació dels Estatuts i del Reglament de
Règim Intern, es posposa la votació de l’acceptació de les noves tarifes per part de l’Assemblea al
moment d’aquesta votació.

5. Concessió. Significat i importància
El Vicepresident, Xavier Peris, explica que, després d’un procés de 10 anys, iniciat el 21/7/2005 amb la
presentació de la primera sol·licitud, el 15/7/2015 li va ésser atorgada al Club la Concessió
Administrativa d’ocupació del domini públic marítimterrestre, que autoritza al Club a ocupar 298,80
m2 de l’espai de platja per a les instal·lacions esportives (panyols, vestidors i serveis) i 841 m2 per al
varador, concessió que va ser acceptada pel Club amb data 27/7/2015.
A partir d’aquest moment, a aquesta ocupació li aplica la Llei 2/2013 de 29 de maig, de Protecció i Ús
Sostenible del Litoral, que modifica la Llei 22/1988 de 28 de juliol de Costes.
La concessió dóna al Club el dret a l´ús privatiu de l’espai objecte de la concessió.
L´ús queda restringit a les activitats esportives, el que exclou la realització d’acampades, barbacoes, i
altres usos estrictament nàuticesportius i també prohibeix la publicitat en qualsevol dels seus formats.
L’ocupació de l’espai no pot interferir amb la servitud de trànsit per la platja de persones i/o de vehicles
Assemblea General Ordinària del 20/3/2016 – Acta

Pàgina 3/9

(operacions de neteja, manteniment, seguretat o salvament). Tot l’anterior subjecte a multes per
incompliment que poden arribar a ser molt importants.
També obliga al Club, a més del fixat en forma genèrica per la Llei anterior, a la realització de les obres
de construcció de les noves instal·lacions segons el projecte presentat en la sol·licitud (que es va
explicar a l’anterior Assemblea General i està documentat a la pàgina web del Club) en un termini de
dos anys, i al pagament d’un canon estimat incialment en 9.785€
La Llei anterior preveu també que les entitats nàuticesportives sense ànim de lucre, com és el cas del
nostre Club, poden tenir una reducció de fins el 75% de l’import anterior, sota la condició de que la
Federació Esportiva corresponent certifiqui que l’entitat està inscrita com a tal i exerceix exclusivament
l’activitat nàuticesportiva.
El Club ha obtingut de la Federació Catalana de Vela el certificat anterior, sota compromís de
regularitzar la situació federativa dels socis navegants (carnet Navega) durant l’exercici 2016, i el Club
ha presentat la sol·licitud de reducció corresponent, que encara no ha estat resposta per
l’Administració.

6. Votació i aprovació de l’actualització dels estatuts a la nova legislació.
El Secretari, Xavier Kirchner, explica que els texts dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern han
estat publicats a la pàgina web del Club, en format esborrany subjecte a al·legacions, des del moment
de la convocatòria de l’Assemblea, i que en el seu format definitiu, han estat enviats a tots els socis dels
qui es disposa d’adreça email, el divendres 18/3.
Explica breument els punts més significatius dels nous Estatuts i Reglament Intern.
Els Estatuts han estat modificats per raó de la necessitat d’adaptarlos a l’actual reglamentació.
Informalment el Secretari ressalta com a canvis o clarificacions més importants el fet de que la condició
de soci és personal i no pot ser compartida per varies persones fent ús regular de les instal·lacions
essent soci només una d’elles (excepció feta dels socis familiars), es ressalta també que els socis
familiars que són fills o filles de socis o sòcies, han de passar a la categoria de soci numerari a partir dels
18 anys i tenen temps fins a complir els 25 per ferho amb una quota d’entrada reduïda en un 50% de
l’oficial, i es suprimeix la pràctica de la navegació a motor de la llista de les practicades al club (pràctica
que queda restringida en l’actual normativa a les embarcacions sortint de ports).
Aquestes explicacions informals no pretenen ser exhaustives. El que es procedeix a votar és el text
publicat a la pàgina web i enviat als socis abans de l’Assemblea.
Es procedeix a la votació (un dels socis de la llista d’assistents no estava present en el moment de la
votació):
➢ Vots a favor:
➢ Vots en contra:
➢ Abstencions

22
0
1

Queda per tant aprovat el redactat dels Estatuts del Club sotmès a votació.

7. Votació i aprovació del Reglament de Règim Intern.
Pel que fa al Reglament de Règim Intern, el Secretari ressalta, també informalment, que els canvis més
importants són l’obligatorietat d’estar federat en la federació de l’esport que es practiqui, i en el seu
defecte, en la Federació Catalana de Vela (Carnet Navega) tant per raó de l’assegurança del soci o sòcia
practicant de l’activitat com per complir amb la condició d’entitat exclussivament nàuticesportiva que
dóna lloc a la reducció del canon, l’obligatorietat d’identificar les embarcacions i els equipaments amb
el número de soci amb un adhesiu homologat pel Club (del que es lliuraran exemplars al final de
l’Assemblea) i l’obligatorietat també d’informar dels canvis de marca, model i característiques
d’aquestes embarcacions i equipaments a fi de permetre al club mantenir permanentment actualitzat
l’inventari d’ocupació dels serveis gestionats pel Club.
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El Secretari explica també que els llocs concrets assignats en el moment d’obtenirlos poden ser variats
pel Club si les embarcacions o equipaments no tenen activitat durant una temporada, a fi de facilitar la
pràctica al socis o sòcies que sí fan ús regularment de les seves embarcacions o equipaments.
Es procedeix a la votació (un dels socis de la llista d’assistents no estava present en el moment de la
votació):
➢ Vots a favor:
➢ Vots en contra:
➢ Abstencions

22
0
1

Queda per tant aprovat el redactat del Reglament de Règim Intern sotmès a votació.

8. Exposició del Projecte de les noves instal·lacions del CMM
El Secretari, Xavier Kirchner, explica que hi ha dues alternatives per a la construcció de les noves
instal·lacions esportives del Club a la platja.
Una és la que es va presentar en la sol·licitud de la Concessió, que és la que s’explica a la pàgina web del
Club i que consisteix la utilització de mòduls autoportants com els que es fan servir en l’actualitat per
als vestidors. Aquests mòduls ocuparien la totalitat de l’espai de l’esplanada contigua als vestidors i,
malgrat que des de la platja l’efecte visual seria acceptable, no seria així des del Passeig Marítim, que es
veuria afectat per els 300 m2 de sostres dels mòduls.
Hi ha una alternativa possible, donada pel fet de que l’Ajuntament té planificada la construcció d’una
Plaça del Mar en l’espai que ocupen les instal·lacions actuals del Club, per poder moure allà la Llotja del
Peix, be cultural immaterial del Municipi per la seva condició de ser l’única que queda al litoral català de
subhasta feta en la modalitat clàssica de “cantada”. El moviment de la Llotja ve obligat per la prevista
ampliació del Passeig Marítim, com ja s’ha fet en el tram situat al sud de l’actual emplaçament.
En el projecte el·laborat per l’equip tècnic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’Ajuntament de
Montgat, disponible per a consulta als socis presents en l’Assemblea, la construcció es faria ocupant
l’espai gràcies a la Concessió atorgada al Club, mitjançant l’establiment d’un acord públicprivat entre
aquest i l’Ajuntament. La nova plaça donaria lloc a un espai en la seva part inferior que seria ocupat per
les nostres instal·lacions esportives. El cost de la construcció de la plaça correria a càrrec de
l’administració (Ajuntament o Àrea Metropolitana de Barcelona) i el condicionament de l’espai, a càrrec
del Club. Malgrat això, donat que el cost d’aquest condicionament és molt superior que l’equivalent en
el cas d’utilització de mòduls, la reducció en el cost total no es preveu que sigui molt significativa.
Tot el comentat està encara en una fase molt preliminar, subjecte a estudis conjunts, que encara no
s’han realitzat.
L’únic que és cert és que la possibilitat de l’alternativa provoca un endarreriment en el començament
de les obres, que és possible que no comencin durant l’any 2016.

9. Convenis empresarials CMM.
El Vocal de la Secció de Vela, Albert Soler, explica que el Club ha establert diversos convenis de
col·laboració sinèrgica amb empreses del sector de l’esport , amb l’objectiu d’impulsar la pràctica dels
esports de mar i de platja. Aquests convenis complementen l’activitat del Club en relació als seus fins
estatutaris a l’hora que contribueixen positivament al balanç.
Els convenis durant l’exercici 2015 han estat els següents:
➢ Amb Barcelona Beach Club (voleibol)  Cessió d’un espai al magatzem de material esportiu.
➢ Amb Jocset Sport (tennis platja)  Cessió d’un espai de magatzem en el Local Social i en un cofre a
la platja.
➢ Amb BCN caiac  Arrendament de l’explotació de l’Escola de Caiac i Paddle Surf del Club.
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➢ Amb Escola de Vela  Arrendament de l’explotació de l’Escola de Vela (patí català, hobiecat, vela
lleugera i windsurf).

Aquests convenis han representat en l’exercici 2015 una contribució al compte de resultats del Club de
6.450€.

10. Resum activitats 2015
Les activitats principals desenvolupades al Club durant l’any 2015 han estat les següents:
➢ Campus Mar: activitat setmanal adreçada a infants i joves, dedicat a la pràctica dels esports de
mar i de platja. Han assistit 110 nens i nenes, dels quals més del 50% han repetit vàries setmanes.
➢ Campus d’Hivern en el que participen 22 nens i nenes que van rotant en funció de les seves
necessitats i compromisos.
➢ Formació en navegació en patí català, hobie cat i windsurf. Han participat 23 alumnes adults.
➢ Lloguer d’embarcacions: 9 lloguers.
➢ Participació com a servei de seguretat en el mar als nedadors de la Triatló de Montgat
➢ Participació com a servei de seguretat en el mar als nedadors de la competició per relleus 4x100
organitzada per Malamar.
➢ Participació en la “Festa Cara al Mar”/Verge del Carme.
➢ Participació en el “Correllengua”.
➢ Participació en la commemoració MGT1705
➢ Realització del III Mercat de Segona Mar
➢ Jornada de Portes Obertes del Club el juliol del 2015
➢ Sopars d’inici i colenda de temporada estiu 2015

Per la contribució del Club a la seguretat de les proves esportives a la mar, el Club ha rebut de
l’Ajuntament una “Menció Especial a la Secció de Caiac del Club pel seu suport a l'esport local” en la
“Nit de l’Esport 2015”.
La Vocal de la Secció de Caiac, Cristina Fortuny, també a la “Nit de l’Esport 2015” ha rebut també el
premi com a millor esportista “senior” per la seva travessia MallorcaBarcelona en caiac i tota la seva
trajectoria com a caiaquista.

11. Propostes 2016
a. Propostes 2016 vocalia Vela  Albert Soler
Per augmentar la pràctica col·lectiva de l’esport, està prevista la realització de dues regates o
travessies, potser amb la participació conjunta d’embarcacions i windsurf.
El Club disposa d’un monocasc 320 i d’un Hobie cat 14 per al seu ús per part dels socis o sòcies que
tinguin la formació necessària, estiguin federats, i disposin dels elements de seguretat personal
necessaris (armilles salvavides).

b. Propostes 2016 vocalia Wind Surf  Enrique Menasalvas
L’ocupació dels hangars és avui pràcticament del 100% (només queda un ganxo lliure). A les noves
instal·lacions, malgrat la superfície no serà molt més gran que l’actual, l’alçada prevista de 3,30 m
permetrà una millor col·locació amb el que es guanyarà capacitat per a més veles i taules.
El Club disposa d’una taula i una vela per al seu ús per part dels socis o sòcies que tinguin la
formació necessària, estiguin federats, i disposin dels elements de seguretat personal necessaris
(armilles salvavides).

c. Propostes 2016 vocalia Paddle  Nica Drucker
L’ocupació dels hangars és avui pràcticament del 100% amb el que no hi ha espai per a més socis o
sòcies.
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El Club disposa de 3 taules per al seu ús per part dels socis o sòcies que tinguin la formació
necessària, estiguin federats, i disposin dels elements de seguretat personal necessaris.
Es convida als socis i sòcies a ferles servir, procurant sempre cuidar el material, que
malauradament ha hagut se ser reparat varies vegades durant la temporada 2015.
Està previst organitzar sortides de lleure amb la participació de socis/sòcies amb altres tipus
d’embarcacions (p.e. sortides nocturnes amb lluna plena amb navegants en caiac).

d. Propostes 2016 vocalia Caiac  Cristina Fortuny
Per augmentar la pràctica col·lectiva de l’esport, els primers diumenges de cada mes, des de maig,
es faran sortides col·lectives, que podran complementarse amb sessions de formació bàsica o
tècnica.
El Club disposa d’un caiac autobuidable per al seu ús per part dels socis o sòcies que estiguin
federats, i disposin dels elements de seguretat personal necessaris (armilles salvavides). En aquest
cas pràcticament no es necessita formació prèvia per la facilitat de navegació amb aquest tipus
d’embarcació.

e. Propostes 2016 vocalia Pesca  Jaume Longas
Està prevista la realització de 2 concursos de pesca l’any 2016.

Elements de seguretat per a la pràctica dels esports de mar
En aquest punt, el Vicepresident, Xavier Peris, fa un incís sobre la seguretat per a la pràctica dels
esports de mar, tant en embarcacions del Club com pròpies:
➢ Està previst fer formació en el maneig de la barca de salvament del Club als socis que,
disposant de la titulació necessària per navegar amb aquesta embarcació, voluntariament
vulguin tenir capacitat per poder fer rescats en cas d’emergències.
➢ Es recomana encaridament consultar els requeriments legals de titulació i assegurances que
estan esposats a la pàgina web del Club:
○ http://club.maritimmontgat.cat/assegurances
○ http://club.maritimmontgat.cat/titulacions
➢ Com a element per a la seguretat facilitant el rescat en cas d’una emergència es recomana el
sistema posat a disposició pública per 
Salvamento Marítimo
, explicat a la pàgina web del
Club: 
http://club.maritimmontgat.cat/seguretat

Identificació de les embarcacions propietat del Club a disposició dels socis
En aquest punt es va parlar també de com s’identificarien les embarcacions i equipaments
propietat del Club a disposició dels socis. El President, Carles Hereu, va mostrar les etiquetes
identificatives que es faran servir, que són en vinil, com les dels socis, però amb l’escut del Club.

f. Propostes 2016 vocalia Manteniment  Rogelio Fernández
Està a punt de completarse la instal·lació d’una nova escomesa d’aigua al Local Social, per
solucionar el problema del tall de subministrament fet per el restaurant veí amb el que compartia
escomesa.
S’han reparat els dos ternals que estan avui totalment operatius.
El Vocal de la Secció agraeix la dedicació de tots els que col·laboren desinteressadament en les
tasques de manteniment recordant als socis i sòcies que el club és de tots.
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g. Propostes 2016 vocalia Comunicació  Cristina López
La Vocal de la Secció recalca que el club és de tots i tindrem el club que volguem, pel que és
important que la comunicació dels socis amb la Junta Directiva sigui fluïda.
Per a aquesta comunicació hi ha múltiples opcions:
● Les adreces email dels membres de la Junta Directiva, que es poden trobar a la pàgina web
del Club: 
http://club.maritimmontgat.cat
, i es repeteixen aquí:
➢ President i Vicepresident: 
president@maritimmontgat.cat
➢ Vocalia de vela: 
vela@maritimmontgat.cat
➢ Vocalia de paddlesurf: 
paddlesurf@maritimmontgat.cat
➢ Vocalia de pesca: 
pesca@maritimmontgat.cat
➢ Vocalia de caiac: 
caiac@maritimmontgat.cat
➢ Vocalia de windsurf: 
windsurf@maritimmontgat.cat
➢ Vocalia de comunicació: 
comunicacio@maritimmontgat.cat
➢ Resta de membres de la Junta: 
club@maritimmontgat.cat
● La pàgina web del Club disposa també d’un formulari de contacte:
http://club.maritimmontgat.cat/contacte
● La pàgina del Club a Facebook: 
www.facebook.com/clubmaritimmontgat
● Però, apart dels contactes virtuals, no s’han d’oblidar els contactes en el “món real”
➢ Els sopars d’inici i final de temporada d’estiu
➢ El Mercat de Segona Mar
➢ Les activitats esportives col·lectives
➢ … i qualsevol cosa que se’ns ocorri.

4b Votació de les noves tarifes del Club
Es procedeix a la votació de les tarifes del Club descrites en el punt 4, més amunt:
➢ Vots a favor:
➢ Vots en contra:
➢ Abstencions

21
1
2

Queden per tant aprovades les noves tarifes sotmeses a votació.

12. Precs i preguntes
● El President, Carles Hereu, recorda a tothom que el període de mandat de l’actual Junta Directiva
finalitza el proper desembre / 2016. No tots els actuals membres es presentaran a la reelecció, pel
que s’invita a tots els socis a plantejarse la participació en el nou equip directiu del Club.
● El soci i anterior membre de la Junta Directiva, Albert Rodríguez Nava, justifica el seu vot negatiu a
l’aprovació de les noves tarifes en el fet de que, en lloc de buscar la millora del finançament del Club
en l’augment de les quotes dels socis i sòcies, caldria ferho augmentant el cost del que es cobra a
les empreses col·laboradores, renegociant els contractes i repercutintlos els costos en forma
equivalent al que paguen els socis per els serveis que aquestes empreses fan servir.
Com a mínim el cost per a Escola de Vela hauria de pujar un 18%, com ho han fet les quotes dels
socis.
● En particular, Escola de Vela va ocupant cada cop més espai al varador i als vestidors de la platja,
amb el que es limita la incorporació de nous socis i els drets dels socis existents es veuen en alguns
casos vulnerats, per la impossibilitat d’utilitzar serveis com els vestidors.
Els socis que practiquen regularment l’esport tenen la sensació de que Escola de Vela fa el que li
sembla amb les instal·lacions del Club sense que hi hagi un control efectiu de la seva activitat.
● El soci Xavier Villanueva fa manifestacions en el mateix sentit.
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● La Vocal de Caiac, Cristina Fortuny, li comenta que és difícil mantenir el control quan el Club no
disposa de personal que estigui regularment a la platja.
● El President, Carles Hereu, explica que Escola de Vela és una organització jove que just està
començant i que s’està en procés d’adaptació gradual en les normes de relació.
Pel que fa al cost del contracte per a Escola de Vela, ha de ser vist en forma diferent a les quotes que
paguen els socis, en tant cobreixen en forma molt efectiva una funció, la de promoció i formació en
els esports de mar, que el Club hauria de fer d’acord amb els seus estatuts, i que no té capacitat de
fer amb els seus propis recursos.
● El soci Félix Javier Martín Coca, corrobora aquesta afirmació del President, com a usuari que és del
Campus d’Hivern per a les seves filles, servei que Escola de Vela dóna amb qualitat i a un preu
assequible.
● El President, Carles Hereu, tanca el tema comentant que, independentment d’això, el contracte amb
Escola de Vela està en procés de renegociació.
● El soci Francesc Villoria Aguilar, suggereix la instal·lació d’una webcam i una estació metereològica,
també accessible per Internet, a fi de poder veure l’estat del mar abans de planificar l’activitat
esportiva del dia.
● El President, Carles Hereu, ofereix la seva casa, amb façana al Carrer del Mar, i amb connexió a
Intenet per a la instal·lació.
■

→
IdA
(Ítem d’Acció): el tema queda en mans d’ambdós socis per a la seva realització, demanant la
col·laboració dels socis que tinguin experiència en el tema i vulguin participar.

■ El mateix soci, Francesc Villoria Aguilar, propietari d’un remolc per a catamarà, ofereix cedirlo al

Club per a ús per part dels socis. En aquest supòsit, el remolc quedaria aparcat a les instal·lacions del
Club. Cas de que la proposta no sigui acceptada, manifesta el seu oferiment als socis o sòcies que
necessitin ferlo servir, sempre que vagin a buscarlo i el retornin al seu aparcament actual a Alella.
■ El President, Carles Hereu, li agraeix l’oferiment i contesta en el sentit de que la Junta Directiva

estudiarà la proposta i li donarà una resposta.
■ A petició també del soci Francesc Villoria, el President,Calles Hereu, explica que els socis no

residents a Montgat poden obtenir de l’Ajuntament una targeta per a l’aparcament en les zones
reservades als residents presentant a l’OAC Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Montgat, un certificat de pertinença com a soci del Club, signat per el President en original. Qui el
demani, podrà recollir aquest certificat en el domicili del President, o aquest pot portarlo a l’OAC i
deixarlo allà a nom del soci.
■ El soci Félix Javier Martín Coca comenta que potser es podria habilitar una bústia oberta, dins de les

instal·lacions esportives del Club a la platja, per intercanviar amb els socis o sòcies aquest i altres
tipus de documents.
■ El President, Carles Hereu, contesta en el sentit que que la Junta Directiva estudiarà la proposta.
■ El President, Carles Hereu, ofereix als socis i sòcies presents en l’Assemblea, recollir les etiquetes en

vinil amb el número de soci o sòcia per identificar les embarcacions i equipaments que tinguin a les
instal·lacions del Club, tal com es fa obligat en el Reglament de Règim Interior aprovat a
l’Assemblea.
■ El Vocal de la Secció de Vela, Albert Soler, ofereix als socis i sòcies presents en l’Assemblea que han

demanat el “Carnet Navega” de la Federació Catalana de Vela, recollir també el seu.
Sense més precs ni preguntes es dóna l’Assemblea per finalitzada a les 12:55, amb un vermut mariner
per als participants.
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