Núm. de la sessió: 20190709 temporada 2018-19
Data: 26 de juny de 2019
Hora: 19:30h
Lloc: Sala de Reunions CN Minorisa
Reunió de Junta directiva de traspàs amb la junta sortint després de les eleccions a la
presidència del Club.:
Quan són les 19:30h. s’inicia la sessió
Hi assisteixen:
Junta sortint :
Sr. Lluis Làzaro- President
Sr. Rafael Herrador- Sots-president 1r
Sr. Marta Puig-Sots-president 2n
Sr. Jordi Sala-Secretari
Nova junta entrant :
Sra. Montse Gomariz González – Presidenta
Sr. Ivan Sanchez Laplaza- Sots-president 1r
Sr Jordi Serracanta Espinalt- Sots-president 2n
Sra. Elisabet Ventura Claret- Secretària
Sr. Toni Porcel Blanes- Vocal
Sra. Gemma Pedragossa Vall-Vocal
Sr. Toni Rey Olivera -Vocal
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés-Vocal
Excusen la seva assistència de la nova junta entrant:
Sra. Olga Estupinya Vega-Vocal
Sra. Lourdes Aymerich Montaña-Vocal
Sr. Albert Estiarte Doucastella-Vocal
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Primer de tot es fa el traspàs de càrrecs de la junta sortint a l´entrant.
Sra. Montse Gomariz: realitzarà les funcions de Presidenta de la Junta, càrrec que
deixa vacant la Sr. Lluis Làzaro.
Sra. Elisabet Ventura: realitzarà les funciones de Secretaria de la junta, càrrec que
deixa vacant el Sr. Jordi Sala
Sr. Cristian Marc Huerta: realitzarà les funcions de Tresorer de la junta, càrrec que
deixa vacant la Sra. Montse Gomariz que passa a ocupar la vacant de presidenta.
Sr. Ivan Sanchez: realitzarà les funcions de Sots-president 1èr de la junta, càrrec que
deixa vacant la Sr. Rafael Herrador.
Sr. Jordi Serracanta: realitzarà les funcions de Sots-president 2n de la junta, càrrec que
deixa vacant la Sra. Marta Puig.
La resta de membres que s´incorporen a la nova junta seran vocals.
Els dos membres de la comissió econòmica, conjuntament amb la secretaria, tindran
signatura en el banc i podran firma i aquesta tindrà que ser Mancomunada ( es
necessitaran dues firmes per poder operar).
La Montse Gomariz (presidenta), el Cristian Marc Huerta (tresorer) i Elisabet Ventura
(secretaria).
Un cop renovada la Junta i distribuïdes les funcions es fa el traspàs d´informació de les
diferents àrees i varis del club:

Traspàs de la informació i documentació pertinent de l’estat financer del club.
En aquest apartat es lliura per part de l’administració del club un informe amb el compte
de pèrdues i guanys, el balanç de situació de l’entitat. El president sortint fa referència
a que l’estat financer del club és delicat, que en són conscients, i que ell mateix és
compromet a fer una aportació voluntària els propers dies per poder fer front al
pagament de les nòmines dels treballadors. Que el club arrossega un deute viu
important, fruit d’altres juntes directives ( és fa esment del deute amb aigües de
Manresa pendent de 7.000€ i d´una factura per pagar respecte a un stage realitzat fa
anys i no pagat de 12.000€). També que la situació del cost del waterpolo femení i el fet
que no s’hagi trobat esponsor ha generat unes tensions pressupostàries molt
importants.
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En aquest punt la junta sortint dona a conèixer que el termini per inscriure l’equip de
waterpolo femení absolut a primera divisió, finalitza el dia 30 de juny i que cal contestar.
La junta entrant demana si és té algun ingrés extraordinari previst per fer-hi front, o si
s’ha parlat amb la RFEN per demanar un aplaçament. La resposta és que s’han fet
contactes amb diverses empreses ( Deporvillage, Llobet, Fibracat, Iberpotash, Sala
team), però no han donat fruits.

1) Traspàs dels codis i accessos a comptes, programes de gestió... que posseeixi
el club.
En aquest punt la junta sortint diu que des d’administració (Yolanda) ja es prepara un
document amb totes les claus d’accés necessàries. Algunes no es podran fer fins al canvi
formal de junta. Certificat digital, bancs.....

2) Traspàs de la situació legal/laboral del personal propi amb contracte del club.
En aquest punt la junta sortint explica que hi ha un contracte d’un entrenador de
waterpolo (Dani) que acaba al 30 de juny, i un altre a l’entrenador de natació al 30
d’agost (Pablo). També és comenta que hi ha un entrenador de natació, Adrià Ribera
que per qüestions personals no pot continuar la propera temporada. S’explica per sobre
la estructura d’entrenadors i quines tasques desenvolupen. S’explica que el club a part
de les activitats pròpies de les seccions, gestiona els cursets d’Ampans i els escolars de
l’ajuntament. En aquest aspecte és el Mariano com a coordinador el responsable.

3) Traspàs de la situació del club envers aigües de Manresa i l’ajuntament.
En aquest punt la junta sortint explica que hi ha un conveni a tres bandes, club,
ajuntament i aigües que finalitza la seva pròrroga el 31 de desembre de 2019.
Aquest conveni és molt important perquè regula els espais i activitats del club.

4) Traspàs de la situació del club envers a tercers.

En aquest punt la junta sortint explica que pel que fa per exemple al tema de material
de roba esportiva, fa prop de tres anys que no hi ha nova equipació. Que s’havien fet
contactes amb marques, però que no s’ha decidit res, però és urgent fer-ho. Es molt
convenient.
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S’explica també que hi ha un dossier de presentació comercial fet per tal de ser utilitzat
si és vol per a possibles patrocinis, al mateix temps, també hi ha els espais publicitaris
de les parets de la piscina ( s’explica els existents i amb conveni), tanques mòbils, el
photocall.......

5) Traspàs del llistat de competicions esportives compromeses fins acabar la
temporada.
En aquest punt la junta sortint explica que hi ha tots els campionats de Catalunya,
Espanya, de natació pendents durant el mes de juliol i principis d´agost. De natació
artística hi ha l’exhibició de l’escoleta, i els campionats d’Espanya Alevines de Promoció
a Lanzarote i de les Infantils al Ferrol. De triatló comença la temporada d’estiu i de
waterpolo tenen un torneig a Elx i el campus.

6) Traspàs del llistat de contactes i/o metodologia que s’utilitza per a la
comunicació externa respecte als mitjans de comunicació i xarxes socials.
En aquest punt la junta sortint explica que el responsable d’elaborar les notes de premsa
és el Gaspar Ventura, peça clau. I que respecte a les xarxes socials és una membre de la
junta sortint qui va actualitzant algunes d’elles. D’altres les porten els tècnics
directament.

Finalment es comenta, que en els propers dies es portaran totes les claus dels despatxos
que disposen els directius sortint. Per altre banda es mostra la predisposició a ajudar en
cas que faci falta a la nova junta entrant en allò que consideri oportú.

D’aquesta manera i Sense cap mes tema a tractar s’aixeca la reunió a les 21.45h

La Presidenta

Montse Gomariz González

La Secretària

Elisabet Ventura Claret

CN Minorisa
Viladordis, 5 - 08241 Manresa

