ACTA de l'Assemblea General Ordinària de la Unió Esportiva de Sants
celebrada el dia 16 de desembre de 2019 als locals de La Lleialtat Santsenca,
carrer d'Olzinelles, 31 de Barcelona. L'assistència total de socis és de 38,
segons full que s'adjunta, si bé dos dels quals no tenen dret a vot perquè encara
no fa un any que són socis i, com que en començar la reunió no havien arribat
tots, fa que a les primeres votacions el número de socis amb dret a vot era
inferior. Comença l'Assemblea a les 19:15 hores i la taula, presidida per la sra
Montserrat Dot, Presidenta del Club, està composta, a més, pels senyors
següents: Joan Forcadell, Vicepresident, Pep Marguí, Director esportiu, Carles
Martínez, Tresorer i Artur Balaux, Secretari. Tot seguit, es desenvolupen els
punts de l'ordre del dia.

1r. Salutació i parlament de la Presidenta. La Presidenta saluda i dóna la
benvinguda a tots els assistents i, tot seguit, informa que el Club, seguint les
directrius de la Federació Espanyola de Futbol, s'ha fixat l'objectiu, en un
termini de tres anys, de regularitzar ha situació econòmica, fiscal i laboral de
l'Entitat. La Federació Espanyola ha posat en marxa el Projecte-23 que
consisteix en què, els clubs de 3a Divisió i els de 2a B, tinguin regularitzada
totalment la seva situació econòmica (contractes del personal, seguretat social,
etc.) al final de la temporada 2022-23. Per poder-s’hi adherir, caldrà presentar
els comptes del Club a l’esmentada Federació i, a canvi, l’ajut que es venia
cobrant de 30.000 € passarà a ser de 42.000 €, a part dels ajuts per comprar les
pilotes i pels desplaçaments.

2n. Situació i marxa del Primer Equip. La Presidenta parla de la marxa del
primer equip i diu que l'interès del Club és el de mantenir-se a la 3a Divisió. En
primer lloc per rebre les subvencions i, en segon, com a estímul pels jugadors
del Futbol Base. Reconeix que la situació de l’equip no és la millor però que,
després de parlar amb els jugadors, el joc ha millorat sobretot en motivació i en
intensitat. Per això, renova la confiança en la plantilla i en l’entrenador i creu
que, per prendre decisions més greus. encara s’està a temps de fer-ho.
Pren la paraula el senyor Pep Marguí, Director Esportiu del Club, i diu que el
mercat de 3a Divisió presenta moltes dificultats per un club com la UE Sants.
Tot i així, s’han fitxat dos centrals i encara s’estan buscant possibilitats de més
fitxatges que siguin assumibles per l’entitat. D’altra banda comenta que alguns
jugadors no han estat al nivell d’altres temporades i que a l’entrenador cal
donar-li suport per l’experiència que té al davant del primer equip. Mostra el
seu convenciment en mantenir la categoria.

Davant la pregunta d’un soci sobre quan tornarà a jugar el davanter centre
Guillermo, el senyor Marguí diu que s’està recuperant i que, si tot va bé,a partir
del mes de gener es podrà incorporar.

3r. Estat actual del Futbol Base. En aquest punt, el senyor Marguí presenta
l’estructura esportiva del Club.
Primer Equip, 23 jugadors. Amateur B, 18 jugadors. Veterans, 24 jugadors.
El Futbol Base agrupa 493 jugadors distribuïts en 35 equips.
Després de fer una anàlisi per categories diu que el resultat final és prou bo ja
que els equips juvenils, que són els que marquen el nivell final del futbol base,
obtenen bons resultats i competeixen entre els millors de les respectives
categories.

4t. Informació sobre les futures instal·lacions de Magòria. Pel que fa al
futur de les instal·lacions de Magòria, la Presidenta informa que, en breu, hi
haurà una reunió amb els arquitectes del projecte guanyador del concurs que va
convocar l’Ajuntament. Cal dir que aquest projecte és el que més s’acostava a
les demandes dels club esportius del barri.
D’altra banda, es va informar per part de l’Ajuntament que és possible que les
obres comencin a partir del proper any 2020.

5è. Ratificació, si s’escau, d’un nou membre de la Junta Directiva. Es
proposa a l’Assemblea l’admissió d’un nou membre a la Junta Directiva. Es
tracta del soci número 932, senyor Joan Reixats. Un cop sotmès a votació, el
resultat és el següent:
SÍ, 29 vots

NO 0 vots

ABSTENCIONS 1 vots

Per tant queda ratificat com a nou membre de la Junta Directiva.

6è. Aprovació, si s’escau, dels nous estatuts del Club. En aquest punt es
presenten a l’aprovació de l’Assemblea els nous estatuts del Club. S’han fet
seguint el model lliurat per Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria
General de l’Esport i adaptant-los a la situació particular del nostre Club. El
resultat de la votació és el següent:

SÍ, 33 vots

NO 0 vots

ABSTENCIONS 0 vots

D’aquesta manera queden aprovats els nous estatuts.

7è. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici
econòmic 2018-19. Pren la paraula el Sr Carles Martínez, tresorer del Club, per
presentar la liquidació econòmica de la temporada anterior. Fa la presentació
amb un «power point» que es projecta sobre una pantalla (n’adjuntem una
còpia). Després d’unes petites precisions a preguntes dels socis es fa la votació:
SÍ, 35 vots

NO 0 vots

ABSTENCIONS 0 vots

Queda així aprovada la liquidació

8è. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost se l’exercici
econòmic 2019-20. Pren de nou la paraula el Sr Carles Martínez, tresorer del
Club, per presentar el pressupost econòmic per la temporada en curs. Fa la
presentació amb un «power point» que es projecta sobre una pantalla
(n’adjuntem una còpia). Després d’uns aclariments a preguntes dels socis es fa
la votació:
SÍ, 35 vots

NO 0 vots

ABSTENCIONS 0 vots

Queda aprovat el pressupost.

9è. Precs i preguntes. Un soci expressa les dificultats en què s’han trobat a
l’hora de comprar la roba esportiva a l’empresa Wala i demana si el propi Club
es pot fer càrrec d’aquesta venda.
Respon el Sr Carles Martínez dient que no tenim capacitat per fer nosaltres
mateixos aquesta venda i que quan això es va fer, ja fa uns anys enrere, va
produir un estoc de roba que ha quedat obsolet.
Un altre soci pregunta si tenim contracte fix amb Wala. Se li respon que no
encara que aquesta empresa està interessada en continuar servint-nos en els
propers anys. De totes maneres la Junta Directiva no ha pres cap decisió sobre
aquest tema.
Per últim, es diu que els problemes a l’hora de servir la roba han vingut més
del fabricant, Kelme, que no pas de Wala.

La Presidenta informa que demà, dia 17 de desembre, es farà el retorn de la
loteria que no s’ha venut i que si algú en vol més, demà al matí a primera hora,
haurà de trucar al Club. També informa que el Club es quedarà uns 100 €,
aproximadament, depenen de les restes dels talonaris que no s’hagin acabat.
Un soci demana si, a principi de temporada, es podria fer una comunicació a
tots els pares per tenir la possibilitat d’oferir-se per optar a ser delegat d’algun
equip. El Sr Marguí respon que hi ha pares que ja tenen bona sintonia amb els
entrenadors i que s’ofereixen per ser delegats. De totes maneres es tindrà en
compte i que, si es pot fer, ja es farà.
Un altre soci demana que caldria fer alguna cosa amb els pares que no es
comporten correctament als camps. El Sr Marguí diu que, per desgràcia, és un
problema generalitzat i que ja s’ha avisat algun pare perquè no vingui als
partits. De totes maneres, quan es juga fora de casa, no tenim autoritat per
negar l’entrada a ningú. El Cub és conscient del problema i intentarà evitar-lo.
Un soci pregunta si no es fa cap reconeixement als equips que han pujat i posa
l’exemple d’alguns clubs que pengen les fotografies d’aquests equips en llocs
públics com és el bar del camp. El Sr Marguí li respon que els camps de joc no
són nostres i com que no en som administradors, tenim possibilitat de fer això.
Tot i així, a la seu social del Club, es pengen fotografies d’alguns equips que
han estat campions dels seus grups. També li diu que el reconeixement cal ferlo a tots els equips, per l’esforç que fan els nens, encara que no hagin pujat.
La Sra Tània Soler diu que, en aquests casos, sempre es pengen fotos a la Web
del Club i que, a la gala final de temporada que fa Sants-3 Ràdio, també se’ls fa
un reconeixement.
També informa que el proper diumenge dia 22 de desembre, a les Cotxeres de
Sants, hi haurà la fira Tempus on la Unió Esportiva de Sants serà la
protagonista d’aquesta edició i que hi haurà una carpa i un escenari dedicats al
nostre Club i focalitzat, especialment, en el futbol femení.
En relació al fet que no som administradors dels camps de joc i pel que fa a
presentar-se a la licitació per administrar el camps de joc de l’Ajuntament, el Sr
Carles Martínez diu que el problema és la subrogació del personal que hi
treballa. Tant és així, que ha quedat deserta la licitació per administrar els
camps de La Bàscula, Ibèria, Poble Sec i Polvoritenc perquè no s’hi ha
presentat ningú. El Club estarà atent per veure com es presenta la nova licitació
d’aquests camps.

Un soci diu que, en relació a la importància social i a la quantitat d’esportistes,
la Unió Esportiva de Sants hauria de tenir més pes específic en l’Agrupació de
Clubs que gestiona el camp de l’Energia.
Per últim, un altre soci reincideix en el tema dels delegats dels equips i també
considera que l’elecció hauria de ser més oberta.
També recorda que, pel que fa als pares que no es comporten correctament, ja
es va prohibir l’entrada a algun pare.

I sense més a tractar s’acaba l’Assemblea quan són les 21:15 hores

Vist i plau de la Presidenta

El secretari

