
CLUB DE TIR OLIMPIC CAMBRILS 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA ANY 2021 

 

A les 18,30 a segona convocatòria s'inicia l'assemblea de socis corresponent a l'any 2021, 
amb el recompte dels assistents que són 18, segons full adjunt. 

Seguint l'ordre del dia, el president saluda els assistents. 

A continuació, es revisa l'acta anterior i se n'aprova per unanimitat. 

Pel que fa al punt tercer d'activitats realitzades durant l'any 2021, el president informa a 
l'assemblea que s'han pogut fer les tirades programades de forma general, mantenint en tot 
moment les mesures anticovid. Cedeix la paraula al Sr. Callau que informa de les tasques 
realitzades com ara: pintar dianes, arreglar les fustes de la galeria entre els llocs 1 al 5, 
llençant una línia nova per als extractors i arreglant les sortides per evitar l'entrada de pluja, 
s'ha aconseguit el certificat de reciclatge per una empresa especialitzada per la retirada dels 
projectils del talús, instalꞏlat ilꞏluminació al magatzem, treballs de pintura a la galeria i també 
a l'exterior pintant el nom del club a la paret de la riera. Pintar la paret de les dianes d'aire, 
canviar tots els focus, instalꞏlar llums LED. Posar graveta a la zona d'estacionament, instalꞏlar 
a la paret fustes per evitar que les cadires embrutin la mateixa. També petits manteniments 
de diversa índole. El Sr. Callau recalca la colꞏlaboració dels socis per fer aquests treballs. 

Tot seguit pren la paraula el vicepresident Sr. Llorens, per informar a l'assemblea que les 
policies locals que utilitzen la nostra instalꞏlació ja ens aporten la documentació requerida 
correctament i que cada ajuntament és responsable de les seves pràctiques a la nostra 
instalꞏlació, que roman tancada als socis durant les hores de pràctica. 

Com a responsable de la Secció de Pneumàtica, pren la paraula el Sr. Pleguezuelo, per 
informar de la creació de l'Escola d'Aire, reconeguda oficialment per la Federació Catalana 
de Tir Olímpic, figurant com a entrenadors el mateix i el Sr. Vernet. Tot i que funciona des 
de fa poc temps, ja s'ha pogut participar en alguna competició amb bons resultats. Fa menció 
especial a la colꞏlaboració que els pares dels tiradors a tot. En la mesura que sigui possible 
el Sr. president intervé per comentar que és voluntat de la Junta promocionar els nostres 
competidors, donant-los suport tècnic, material i econòmic. El Sr. Callau intervé per informar 
que estem realitzant gestions per aconseguir espònsors per a l'Escola de Tir Olímpic, 
instalꞏlant pancartes promocionals de les empreses que hi colꞏlaborin. 

Seguint l’ordre del dia, el tresorer Sr. Calderó, informa de l'estat de comptes d'exercici 2021, 
ressalta que ha conseqüència de les subvencions rebudes dels Fons Europeus per la 
pandèmia; hem tingut uns ingressos atípics de 20.000 euros, ingressant un total de 70.150 
euros durant l'exercici 2021, davant dels 51.719 euros previstos. Havent gastat 57.772 euros, 
quedant un romanent de 12.000 aproximadament. 

Atenent aquestes circumstàncies, proposa que el pressupost de l'any 2022, sigui 
prepandèmia com l'any 2019, sent el mateix establert en 58.700 euros. 

L'estat de comptes i el pressupost per a l'any 2022 queda aprovat per l'assemblea per 
unanimitat. 



A continuació, es presenta a l'assemblea el nou calendari d'activitats per a l'any 2022, com 
a novetat es proposa que, seguint les recomanacions de la Federació, els tiratges es 
traslladin al dissabte al matí a les 10 hores, perquè tots els participants puguin fer el tiratge 
en igualtat de condicions. El calendari queda aprovat per unanimitat, només queda fer algun 
lleu retoc per harmonitzar les nostres tirades amb els esdeveniments autonòmics i estatals. 

El següent punt del dia en relació a la possible instalꞏlació de blancs electrònics a la galeria 
d'aire, el Sr. president informa que, després de visitar les instalꞏlacions de Mollet, solꞏlicitar 
pressupost i rebre la visita del comercial de l’empresa, la instalꞏlació seria d’uns 30.000 
aproximadament, import que actualment és impossible d’assumir. Com a alternativa hi hauria 
la possibilitat d'instalꞏlar dos blancs de prova, però connectats a una tauleta o mòbil, essent 
el cost individual de 1500 euros. Com que no tenim pressa a la seva instalꞏlació, es revisarà 
i valorarà aquest projecte. 

Pren la paraula el president per demanar a l'assemblea l'aprovació de dues partides cobertes 
pel romanent de l'any 2021, la primera per costejar la renovació del nostre programa 
informàtic, que ens ha quedat obsolet, per un de nou que funcioni com un multi programa. 
Aquesta partida seria de 3.500 euros, la segona partida per la resta d’import seria per 
assegurar les partides que tenim compromeses des de l’inici de l’any, tals com: salari de 
l’administrativa, manteniment, neteja, jardineria, gestoria seguretat social, assessoria gestió 
nòmina, quota alarma etc. 

L'assemblea veu correcta aquesta petició realitzada pel president per millorar la gestió del 
club fins a l'ingrés de les partides facturades de les quotes dels socis al nostre compte i 
aprova la constitució de les partides per unanimitat. 

A l'apartat de precs i preguntes, es demana la possibilitat d'assegurar la partida de munició 
autoritzada, per evitar que hàgim de comprar munició que no estigui completament d'acord 
amb els interessos dels tiradors. Aquesta gestió es realitzarà, si els fons ens permeten 
comprar de forma anticipada la munició que ens interessi, si pel seu import no pot ser tota, 
almenys la major quantitat possible, quedant una part en custòdia de l'armeria, per no 
disposar de prou espai a la caixa forta del club. 

Davant la possibilitat d'incloure un diferencial a la venda de munició, per obtenir un ingrés 
extra, el president manifesta que la venda de munició i dianes és un servei que presta el club 
als seus socis, perquè puguin practicar en les condicions econòmiques més avantatjoses . 
La generació d'un benefici per a la venda podria donar lloc a problemes fiscals, estant el club 
exempt d'IVA i declarada la seva activitat sense ànim de lucre. Tots els assistents estan en 
línia amb l explicació donada. 

Sense res més a tractar, finalitza l'assemblea general de socis a les 19.16 hores. 


