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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ 
 

A Tordera, a les 19:00 hores del dia 30 de desembre de 2022, degudament reunits en una 

única convocatòria els socis del Foto Club Tordera que posteriorment es relacionen, sota 

la presidència del Sr. Xavier Llop, en el local nou de l’entitat, situat al carrer Aragó, 11, 

local 1, per tractar el següent: 

 

           ORDRE DEL DIA 

 

1. Benvinguda i agraïments. 

2. Exposició i aprovació, de la liquidació de l’exercici a 31/12/2022. 

3. Exposició i aprovació del pressupost per a l’exercici 2022. 

4. Seguretat, fibra i protecció de dades. 

5. Exposició del pla d’activitats per a l’any 2023. 

6. Tema calendari solidari. 

7. Precs i preguntes. 

 

ASSISTENTS: 

 

Sr. Xavier Llop     President 

Sra. Anna Manresa   Secretaria 

Sr. Raül Sánchez   Tresorer 

Sr. Narcís Vila    Vocal 

Sr. Josep M. Ciurana   Soci 

Sr. Esteban Aciego   Soci 

 

Socis representats, havent signat l’autorització corresponent, per impossibilitat 

d’assistir: 

 

Jordi Gelabert    Soci delega el seu vot a Xavier Llop 

Renato Roca    Soci delega el seu vot a Xavier Llop 

Olga Junyent    Sòcia delega el seu vot a Xavier Llop 

Marià Vilajeliu   Soci delega el seu vot a Xavier Llop 

Xavier Xaubet    Soci delega el seu vot a Xavier Llop 

Josep Salip    Soci delega el seu vot a Xavier Llop 

Alex Mateo    Soci delega el seu vot a Anna Manresa 

 

Socis que han fet ús del seu vot telemàtic per el punt 4 de l’ordre del dia, tot i delegar el 

seu vot, que més endavant es citarà: 

 

Jordi Roig Collado   Soci, només votació 

Olga Junyent Garcia   Sòcia, a votat i delegat per la resta. 

Renato Rocca    Soci, a votat i delegat per la resta. 

Francesc Casals Comas  Soci, només votació 

Fernando Mora Ortiz   Soci, només votació 

Josep Salip i Molins   Soci, a votat i delegat per la resta. 

Alex Mateo Segui   Soci, a votat i delegat per la resta. 

Marià Vilajeliu Serra   Soci, a votat i delegat per la resta. 

Xavier Xaubet Serra   Soci, a votat i delegat per la resta. 
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El Sr. President obre la sessió un cop fet el recompte d’assistents, vots i vots delegats. 

Es passa a tractar els diversos punts de l’Ordre del Dia. 

 

PUNT PRIMER.- 
 

Abans de l’obertura de la sessió, el Sr. President es dirigeix als assistents per comunicar 

la seva gratitud per l’assistència i dona la benvinguda a tots els assistents. 

 

També dona agraïments a totes i tots els socis que en aquells moments d’ajuda per 

l’entitat han col·laborat d’una manera o un altre: 

 

Anna Manresa    Anna Mateu   Anna Soldevila 

Narcís Vila    Albert Andreu   Cari Mosegui 

Xavier Xaubet    Josep M. Ciurana  Raül Sánchez 

Alex Mateo    Llibreria Núria 

 

Donar les gràcies a tots els socis per el seu pas per l’entitat i que ara pels motius que 

siguin han donat la seva baixa com a socis, aquests són: 

Jordi Gelabert, Mercedes Diez, Alejandro Mejia, Pedro Juarez, Carme Almacellas, 

Edgar Sola i dels petits Maiol Junyent. 

 

 PUNT SEGON.- 

 

El president i amb permís del tresorer, passa a explicar l’exposició i aprovació, de la 

liquidació del exercici 2022 que es va iniciar amb un capital de 851,53€ 

 

El president, passa a llegir la liquidació de l’any 2022. 

L’any 2022, fins al 30 de desembre, va haver-hi uns ingressos de 11.524,00 €, que 

s’especifiquen a continuació: 

 

 Quotes dels socis:                 880,00€ 

 Curs i taller:                 3.585,00€ 

 Subvenció 2021:                  2.000,00€ 

 Quotes soci FCF:                 240,00€ 

 Venda de calendaris:              1.200,00€ 

 Lloguer de material:                 315,00€ 

 Altres ingressos:                     3.304,00€ 

 

L’any 2022, fins al 30 de desembre, va haver-hi unes despeses de 9.238,26 € que 

s’especifiquen a continuació: 

 

1. Comissions banc:                 377,30€ 

2. Trofeus:                  439,48€ 

3. Premis Fira del Ram 2022:                300,00€ 

4. Premis Festa Major 2022:               250,00€ 

5. Premis Pont de Ferro 2022:               200,00€ 

6. Rebut de la FCF:                 320,00€ 

7. Pagament docents cursos, tallers i xerrades:              2.704,24€ 

8. Abonament taller suspès:               275,00€ 

9. Factura Calendaris i punts:                     1.691,50€ 
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10. Altres despeses:                                          2.680,74€             

 

Entre la quota d’inici i fent la diferència entre ingressos i despeses queda un total de 

2.285,74 €. 

 

El president fa una aclariment en la partida que d’aquesta quantitat, encara no s’ha fet 

l’ingrés per la Marató de TV3 amb els calendaris solidaris, els quals si tot va bé s’haurà 

de descomptar uns 1.300,00€. 

 

També fa constar, que en els tallers i cursos, tot i haver perdut diners en el multimèdia 

amb Ofelia de Pablo i Javier Zurita per la poca participació i l’anul·lació del taller de 

tardor, s’ha recuperat amb altres cursos i tallers fet per altres docents i un servidor, 

donant en positiu entre ingressos (3.585,00€) i despeses (3.029,24€) una quantitat de 

555,76€. 

 

La liquidació queda aprovada per unanimitat. 

  

PUNT TERCER.- 
 

El President fa constar que ens han concedit la subvenció corresponent a l'any 2022 de 

2.000,00€ i que ara només manca justificar-ho i sigui aprovat per poder ser efectiu. 

I en quant a la subvenció d’enguany 2023, s'haurà d'estar pendent de quan es pot 

demanar per fer-ho per la quantitat de 2.000,00 € per fer front a les despeses i tenir unes 

activitats extres. 

 

Es procedeix a explicar el pressupost per a aquest any 2023; s’explica als assistents que 

s’ha valorat amb la subvenció que s'ha demanat recentment. 

 

Pressupost ingressos de 9.650,00 €: 

 

1. Arrossegament del 2022                  1.085,00 € 

2. S’espera un ingrés de les quotes de soci             780,00 € 

3. S’espera un ingrés de les quotes de soci de la FCF            240,00 €              

4. S’espera un ingrés pels cursos i tallers                             2.555,00 € 

5. S’espera obtenir la subvenció sol·licitada del 2023          2.000,00 € 

6. S’espera un ingrés dels calendaris solidaris                     2.700,00 € 

 

Despeses que s’esperen per aquest any, ascendeixen a 9.650,00 €; especificades de la 

següent manera: 

 

 Despeses de banc                        475,00 € 

 Concurs Fira del Ram 2023 + trofeus                      375,00 € 

 Concurs Festa Major 2023 + trofeus                  525,00 € 

 Concurs Pont de Ferro 2023 + trofeus                       375,00 € 

 Docents del cursos i tallers                                  2.460,00 € 

 Compra de material fungible                       160,00 € 

 Assegurança responsabilitat civil                  110,00 € 

 Inscripció Federació Catalana de Fotografia                 320,00 € 

 Publicitat i propaganda                   150,00 € 

 Ordinador portàtil nou i impressora            2.000,00 €  
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 Factura calendaris solidaris             1.400,00 € 

 Donació per La Marató de TV3           1.300,00 €  

 

Així doncs quedarà un saldo amb aquest pressupost de 0,00€ al compte corrent. 

 

Els socis assistents amb els vots delegats aproven per unanimitat el pressupost i els 

comptes. 

 

PUNT QUART.- 

 

El president explica el canvi de local i que es compartit amb l’associació CASTOR 

(Centre Astronòmic de Tordera), el qual han posat una càmera que grava les 24h. sense 

comunicar que ho farien així, al igual que el wifi el qual tampoc tenim accés, sen ells els 

administradors de tot i nosaltres sense poder accedir aturar la gravació o canviar 

contrasenyes al router. 

 

Un cop llegit el que diu la Llei Orgànica de protecció de dades i garanties dels drets 

digitals i l’informe 0112/2009 del seu Gabinet Jurídic, l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades, on assenyala en primera instància que qualsevol tractament de 

dades ha d’obeir al principi de proporcionalitat, que segons la Sentència 207/1996 del 

Tribunal Constitucional.  

 

 En definitiva, es pot gravar una Junta General o Associació? Sí, però demanant 

el consentiment dels interessats, excepte en aquells casos on l'enregistrament 

de les assemblees ja hagi estat acceptat per endavant pels socis i en figurar als 

estatuts de la societat. 

 

Així doncs es produeix a la votació si els associats estan d’acord en que siguin gravats 

al igual que als menors, sense que Foto Club Tordera sigui l’administrador i no es pugui 

aturar la gravació. 

Hi ha hagut una participació del 37% dels socis on el 100% dels participants han votar 

negativament a la gravació. 

 

On per unanimitat de vots presents, telemàtics i delegats, voten que no volen la 

càmera de gravació les 24h. 

 

PUNT CINQUÈ.- 

 

El president explica les activitats pel primer semestre on el dia 14 de gener hi haurà una 

Formació2.8 i el 21 de gener començarà un curs d’edició nivell 0. Està previst fer cursos 

d’iniciació a la fotografia per totes les edats, d’edició nivell mig i avançat, sortides, 

tallers i més formació 2.8 per els socis i socis més petits.  

 

També es comenta que s’intentarà recuperar el taller de tardor amb Alex Alonso. 

 

PUNT SISÈ.- 

 

El president passa a comentar que el calendari pel 2024 tractarà de fotos antigues de 

Tordera, i que aquestes hauran de ser en horitzontals. 
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Es demana als socis/es assistents que si saben o tenen fotos, ens ho comuniquin per 

poder dur a terme el calendari vinent. 

 

PUNT CINQUÈ.- 

 

En el torn de precs i preguntes: 

Els assistents per una unanimitat donen les gràcies i esperen que es pugui fer tot el 

presentat en aquesta assemblea. 

No hi ha precs ni preguntes. 

I sense més temes a tractar, el Sr. President dóna per finalitzada aquesta Assemblea 

General a les 19:45 hores del dia indicat a l’inici, i jo com a secretaria en dono fe. 

 

            

Sr. Xavier Llop         Sra. Anna Manresa 

                             President                 Secretaria 

 

 


