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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB 
NATACIÓ GRANOLLERS JUNTAMENT AMB ELS 
SENYORS SOCIS EN L’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA, QUE SE CELEBRÀ EL DIA 26 D’ABRIL 
DE L’ANY DOS MIL DIVUIT, A LA SEU DEL CLUB 
NATACIÓ GRANOLLERS – CARRER LLUÍS 
COMPANYS 8 DE GRANOLLERS – 
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ASSISTENTS 
Eduard Escandell Díaz 
Muriel Escalé Garrell 
Xavier Cuevas Martínez 
Irene Suárez Fernández 
Mónica Elorduy Morales 
Jose Carlos Bartolomé Áviles 
Amalia Vega García 
Maria de la Cinta Pérez Martín 
Vanessa Rodríguez Cuevas 
Cristina Corral Palacios 
Joan Rueda Galera 
Sara Ramos Bouterín 
Joan Escrits Barnet 
Enric Pey Camps 
Antonio Felipe Plaza Sánchez 
Núria Morales Roselló 
Manuel Rodríguez Bonilla 
Inmaculada Fernández Boullosa 
Salvador Barri Curcoy 
Aurora Pérez Prados 
Israel Muñoz Carmona 
Francesc Roquet Estrada 
Maria José Ruíz Valencia 
Montserrat Palau Capdevila 
Eva García Caballero 
Elisabet Jutglà Salvadó 
Jordi Más Pou 
Mercedes Barranco Escoz 
Domingo Rodríguez Lucero 
Maria Anfruns Masuet 
Adrià Sardó Puyol 
Mónica Moliner Fernández 
Modesto Molina Sánchez 
Borja Furió Barreira 
Josep Lluis Yeste Llamas 
Joan Guitet Julià 
Miguel Granero Paton 
Antonio Domínguez Gasco 
Aurora Morata Salvador 
Jaume Relats Moreno 
Francisco Javier Segura Picon 
Anna Vives Ballesta 
Jordi Grau Giménez 
Miguel Ángel Gullón García 
Jose Antonio Ballesteros Martín 
Ana Rusiñol Soler 
Mari Carmen Anglés Espeso 
Pablo Quattroccio 
Ernest Sugrañes Arnau 
Francisco Fernández Ruíz 
Leandro Herrero Rueda  
Manel Badillo Bellavista 
Xavier Vila Morales 
Josep Manel Aribau Jové 
Margarida Gisbert Aznar 
Nerea Sánchez Momblona 
Anna Fernández Nucete 

Rosa Maria Jiménez Rivera 
Es presenta la Junta Directiva, presidida pel Sr. 
Eduard Escandell Díaz, la secretària Sra. Maria de 
la Cinta Pérez Martin, el tresorer Sr. Xavier Cuevas 
Martínez i els vocals Sr. Joan Guitet Julià, Sra. Ana 
Rusiñol Soler, Sr. Joan Rueda Galera. S’excusa al 
Sr. Ferran López Navarro, per motius laborals no 
ha pogut assistir a l’Assemblea. 
 
A banda de la Junta Directiva, es presenta a la Sra. 
Cristina Corral Palacios Directora General i a la 
Srta. Alicia Rodríguez Barranco com a 
representant de les Seccions Esportives.  
 
La secretària Sra. Maria de la Cinta Pérez Martín 
detalla l’ordre del dia i explica que, pel 
funcionament de l’assemblea, abans de procedir a 
les votacions s’atorgarà la paraula al soci, se li 
facilitarà el micròfon i el soci s’haurà d’identificar 
amb el nom i cognom. A continuació, el soci 
formularà totes les preguntes sobre el punt 
tractat, i la taula de la Junta Directiva donarà 
resposta una per una a les preguntes donant per 
tancat el torn de paraula al soci, i passant la 
paraula al següent soci que ho sol·liciti. Respecte a 
les votacions, es realitzarà el recompte de la sala 
per verificar que les votacions es fa amb el socis 
presents. Tot seguit, la Sra. Secretària dóna la 
paraula al Sr. President.  
 

1. Informe del senyor president 
 
“Benvolguts socis, 
 
La junta directiva vol agrair la vostra presència en 
aquesta Assemblea Ordinària de socis i sòcies del 
Club Natació Granollers. Una junta sortida per 
voluntat de la majoria de socis que van participar 
el passat 28 de juny del dos mil disset, en unes 
eleccions destacades per la gran participació mai 
assolides del club, hem tingut l'honor i privilegi de 
conformar. 
 
Una Junta Directiva que porta en el càrrec tot just 
10 mesos, però que està amb moltes ganes e 
il•lusió de tirar endavant tots els projectes que 
s’havien desenvolupat en el programa electoral.  
 
Ha estat i és voluntat d’aquesta junta directiva 
realitzar assemblees amb la major participació de 
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socis i sòcies, com es va demostrar a l' assemblea 
extraordinària el passat mes de febrer amb un 

record de participants. On es va presentar el 

treball realitzat de la Due Diligence i l'informe tècnic de l'estat de les obres de la zona d'aigües. 
Aquest treball va deixar al descobert les mancances i els obstacles que ens hem trobat per tirar 
endavant els projectes,  i que condicionaran el desenvolupament d'aquests. 
 
Fruit de l'estat del l'immobilitzat, algunes de les accions  previstes al llarg dels últims anys es veuran  
avançades per tal de garantir el funcionament pel que estan conceptuades i per estar subjecte a la 
concessió. No cal oblidar que el Club Natació Granollers és una societat sense ànim de lucre, gestora 
d’unes instal·lacions municipals. 
 
Paral·lelament, vam començar a treballar en un nou pla estratègic que englobes principalment, però 
no exclusivament, els punts exposats en el nostre programa. Fruit d'aquesta feina s'ha establert el 
pla estratègic, full indispensable per tal de treballar en el futur del club, un club de la ciutat i per la 
ciutat, integrador en valors, amb unes instal·lacions renovades i adequades per la pràctica esportiva i 
per les necessitats dels socis i esportistes. 
 
Us volem demanar un vot de confiança en els pressupostos que us presentem, representant  el fet 
d'innovar en el club, considerant tots els aspectes que en el seu moment vàrem anticipar. També 
representarà aquest fet,  un vot de confiança per a poder assolir tots els aspectes socials, a on 
principalment, volem encabir la voluntat i participació de quants més socis millor, tot creant les 
diverses comissions anunciades en el nostre programa electoral. 
 
Volem aprofitar per agrair l'esforç de tots els treballadors del club en aquest mesos, a on 
principalment, s'ha intentat reestructurar i ordenar al club, sent coneixedors de l'esforç que ha 
suposat adaptar-se a tot allò que pretenem. 
 
També volem agrair a tots els esportistes i socis, que amb les seves opinions i comentaris 
constructius, tenen la voluntat de cooperar i treballar, per fer el club que tots volem i que ens 
permetrà, en un present i en un futur, sentir-nos orgullosos de la feina realitzada entre tots. 
  
En  nom meu i de tota la Junta, us animem a seguir treballant amb aquest projecte, i agraïm tot allò 
que ens feu arribar per tal de millorar. 
 
Moltes gràcies” 
 
A continuació la Sra. Secretària presenta el segon punt de l’ordre del dia. 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2017 
 
S’obre el següent ordre del dia amb les exposicions de la memòria esportiva de la temporada 
2016/17, a càrrec de la Srta. Alicia Rodríguez Barranco, representant de les seccions esportives, que 
exposa:  
“Les Seccions esportives del Club han estat, per diferents motius, protagonistes durant la temporada 
2016/2017. 
 
Volem començar destacant els diferents esdeveniments que es van dur a terme com a organitzadors, 
tant dins el nostre Club com en d’altres instal·lacions.  
 
Destacarem el Campionat Espanya Aleví/Infantil i Aleví de Promoció de la Secció de Natació Artística, 
on amb la col·laboració de totes les famílies, de la Federació Catalana i Espanyola es va portar a 
terme amb uns excel·lents resultats. 
 
Per part de la Secció de Gimnàstica Artística el Campionat de Catalunya Absolut i per Categories 
GAF/GAM celebrat al pavelló olímpic, on a banda dels resultats, volem destacar a tots els 
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col·laboradors, pares, mares, treballadors... que varen fer possible aquest Campionat, així com a la 
Federació Catalana de Gimnàstica. 
 
Altres esdeveniments destacats com el Trofeu de l’Ascensió de la Secció de Natació, on una vegada 
més han participat tots els Clubs del Vallès Oriental, donant-li un prestigi a la Comarca, gràcies a la 
col·laboració en l’organització de la comissió de Natació. 
 
Per últim no volem oblidar-nos de la Festa dels Esportistes celebrada enguany amb tots els 
esportistes i tècnics del Club, acompanyats en aquesta edició i per primera vegada,  per tots els 
treballadors del Club, fet que en nom de les Seccions i dels seus responsables vàrem agrair 
moltíssim, i aprofitem per deixar una altra vegada constància. 
 
Els resultats esportius són any rere any un motiu de satisfacció i de prestigi, tant en l’àmbit Territorial 
com en el Nacional i també en l’Internacional. És en aquest últim, on volem destacar l’augment dels 
esportistes del Club que han  representat internacionalment en els diferents esports la seva 
participació amb la selecció Nacional.  
 
Tot i sabent que aquest motiu sempre és de màxim orgull, no ens volem oblidar de tots aquells 
esportistes, que de forma individual o en equip, que són molts, els que ens representen als diferents 
Campionats arreu del territori Català i Espanyol, millorant els resultats i mantenint el Club al màxim 
nivell, com l’equip de Waterpolo masculí i l’equip de Natació absoluta Femení que un any més 
mantindran la propera temporada la categoria a primera divisió espanyola, tanmateix l’equip absolut 
femení de Gimnàstica artística va classificar i participarà a la primera divisió de la lliga Iberdrola la 
temporada 17/18. 
 
La Direcció Tècnica, formada per tots els tècnics del Club, volem seguir treballant per seguir tenint 
nens i nenes on trobin en l’esport la convivència, l’aprenentatge i la seva educació. 
 
Moltes gràcies per la vostra atenció” 
 
Una vegada presentada la memòria esportiva s’obre un torn de dubtes. 
 
El Sr. Antonio Plaza pregunta si és possible que no hi hagi equip absolut de natació artística.   
 
El Sr. Escandell aclareix que no existia un equip absolut a la temporada 2016-2017 i que la  intenció 
de la Junta és crear un equip absolut per donar continuïtat a la vida esportiva dels nostres 
esportistes. 
 
A continuació, abans de passar a les votacions es fa recompte a la sala i es registra un total de 54 
assistents. Es passa a les votacions i aquesta és aprovada per unanimitat, amb 53 vots  a favor, 0 en 
contra i 1 vot en blanc.  
 
A continuació la Sra. Secretària presenta el tercer punt de l’ordre del dia. 
 
 

3. Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2017 
 
Es dóna la paraula a la Directora General, la Sra. Cristina Corral, per a presentar el resultat de 
l’exercici 2017. Anuncia que primer presentarà el balanç i després el compte de resultats. 
 
Comença pel balanç de situació, comentant l’actiu i el passiu: 
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CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
Balanços de situació a 31 de desembre de 2016 i 2017

Actiu
Euros % Euros % Euros %

A) Actiu no corrent 2.048.964,65 69,7% 2.412.265,02 81,3% 363.300,37 17,7%
I. Immobilitzat intangible 6.517,78 0,2% 7.092,61 0,2% 574,83 8,8%

3. Patents, llicències, marques i similars 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 ------
5. Aplicacions informàtiques 6.517,78 0,2% 7.092,61 0,2% 574,83 8,8%

II. Immobilitzat material 2.030.954,05 69,0% 2.385.490,69 80,4% 354.536,64 17,5%
1. Terrenys i construccions 1.685.267,19 57,3% 1.619.682,08 54,6% -65.585,11 -3,9%
2. Instal.lacions tècniques i altres immobilitzats materials 281.024,54 9,6% 326.396,14 11,0% 45.371,60 16,1%
3. Immobilitzats en curs i bestretes 64.662,32 2,2% 439.412,47 14,8% 374.750,15 579,5%

IV. Inversions en empreses del grup i associades 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 #¡DIV/0!
V. Inversions financeres a llarg termini 8.267,22 0,3% 17.603,62 0,6% 9.336,40 112,9%

5. Altres actius f inancers 8.267,22 0,3% 17.603,62 0,6% 9.336,40 112,9%
VI. Actius per impostos diferits 3.225,60 0,1% 2.078,10 0,1% -1.147,50 -35,6%

B) Actiu corrent 892.533,99 30,3% 556.400,55 18,7% -336.133,44 -37,7%
II. Existències 29.232,52 1,0% 25.908,03 0,9% -3.324,49 -11,4%

1. Comercials 29.232,52 1,0% 25.908,03 0,9% -3.324,49 -11,4%
III. Deudors comercials i altres comptes a cobrar 53.044,48 1,8% 45.213,13 1,5% -7.831,35 -14,8%

1. Clients per prestacions de serveis 23.245,39 0,8% 25.993,64 0,9% 2.748,25 11,8%
3. Deudors varis 8.297,43 0,3% 7.454,45 0,3% -842,98 -10,2%
4. Personal 3.606,95 0,1% 1.593,00 0,1% -2.013,95 -55,8%
5. Actius per impostos corrents 7.555,32 0,3% 10.172,04 0,3% 2.616,72 34,6%
6. Altres crèdits amb Administracions Públiques 10.339,39 0,4% 0,00 0,0% -10.339,39 ------

V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 ------
5. Altres actius f inancers 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 ------

VI. Periodificacions a curt termini 2.497,95 0,1% 7,00 0,0% -2.490,95 -99,7%
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 807.759,04 27,5% 485.272,39 16,3% -322.486,65 -39,9%

1. Tresoreria 807.759,04 27,5% 485.272,39 16,3% -322.486,65 -39,9%

TOTAL ACTIU 2.941.498,64 100% 2.968.665,57 100% 27.166,93 0,9%

Passiu
Euros % Euros % Euros %

A) Patrimoni net 2.411.698,66 82,0% 2.530.668,61 85,2% 118.969,95 4,9%
A-1) Fons propis 2.330.286,16 79,2% 2.371.649,85 79,9% 41.363,69 1,8%

I. Fons social 1.669.571,85 56,8% 1.707.393,85 57,5% 37.822,00 2,3%
V. Resultat exercicis anteriors 623.663,79 21,2% 660.714,31 22,3% 37.050,52 5,9%

1. Romanent 623.663,79 21,2% 660.714,31 22,3% 37.050,52 5,9%
VII. Resultat de l'exercici 37.050,52 1,3% 3.541,69 0,1% -33.508,83 -90,4%

A-3) Subvencions i donacions rebudes 81.412,50 2,8% 159.018,76 5,4% 77.606,26 95,3%

B) Passiu no corrent 82.327,01 2,8% 64.226,20 2,2% -18.100,81 -22,0%
II. Deutes a llarg termini 9.066,60 0,3% 0,00 0,0% -9.066,60 -100,0%

2. Deutes amb entitats de crèdit 9.066,60 0,3% 0,00 0,0% -9.066,60 -100,0%
IV. Passiu per impost diferit 64.260,41 2,2% 61.226,20 2,1% -3.034,21 -4,7%
V. Periodificacions a llarg termini 9.000,00 0,3% 3.000,00 0,1% -6.000,00 -66,7%

C) Passiu corrent 447.472,97 15,2% 373.770,76 12,6% -73.702,21 -16,5%
III. Deutes a curt termini 55.286,13 1,9% 42.747,61 1,4% -12.538,52 -22,7%

2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 -----
3. Creditors per arrendament f inancer 11.572,88 0,4% 9.066,60 0,3% -2.506,28 -21,7%
5. Altres passius f inancers 43.713,25 1,5% 33.681,01 1,1% -10.032,24 -23,0%

V. Creditos comercials i altres comptes a pagar 368.575,66 12,5% 306.690,45 10,3% -61.885,21 -16,8%
1. Proveïdors 110.170,77 3,7% 71.609,68 2,4% -38.561,09 -35,0%
3. Creditors varis 54.790,73 1,9% 53.068,95 1,8% -1.721,78 -3,1%
4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 81.348,66 2,8% 67.655,27 2,3% -13.693,39 -16,8%
6. Altres deutes amb Administracions Públiques 122.265,50 4,2% 114.356,55 3,9% -7.908,95 -6,5%

VI. Periodificacions a curt termini 23.611,18 0,8% 24.332,70 0,8% 721,52 3,1%

TOTAL PASSIU 2.941.498,64 100% 2.968.665,57 100% 27.166,93 0,9%

Diferència

Diferència

31/12/2016 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2017



 
 

 Pàg 6 

 

 
I passa a comentar el Compte de Pèrdues i Guanys: 
 

 

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
Compte de pèrdues i guanys 2016/2017

INGRESSOS
INGRESSOS SOCIS 2.221.571,54 63,87% 2.270.449,56 63,45% 48.878,02 2,20%
ENTRADA INSTAL.LACIONS 84.898,19 2,44% 80.429,09 2,25% -4.469,10 -5,26%
INGRESSOS ACTIVITATS 479.908,44 13,80% 475.453,98 13,29% -4.454,46 -0,93%

Ingressos fitness 107.019,17 3,08% 110.605,89 3,09% 3.586,72 3,35%
Ingressos cursets natació 249.817,77 7,18% 239.604,77 6,70% -10.213,00 -4,09%
Ingressos campus 55.076,24 1,58% 57.756,04 1,61% 2.679,80 4,87%
Ingressos escoles 67.995,26 1,95% 67.487,28 1,89% -507,98 -0,75%

VENDA MATERIAL ESPORTIU 20.413,72 0,59% 34.070,38 0,95% 13.656,66 66,90%
ALTRES INGRESSOS 127.241,87 3,66% 143.238,42 4,00% 15.996,55 12,57%
SUBVENCIONS i SPONSORS 7.152,57 0,21% 15.651,78 0,44% 8.499,21 118,83%
TREBALLS REALITZATS PER L'ACTIU 0,00 0,00% 11.332,52 0,32% 11.332,52 ------
INGRESSOS SECCIONS 537.136,26 15,44% 547.817,97 15,31% 10.681,71 1,99%

Quotes socis esportista 163.098,88 4,69% 164.421,91 4,59% 1.323,03 0,81%
Quotes esportistes 224.817,65 6,46% 233.089,36 6,51% 8.271,71 3,68%
Sponsors + Subvencions 953,07 0,03% 17.196,63 0,48% 16.243,56 1704,34%
Altres ingressos 148.266,66 4,26% 133.110,07 3,72% -15.156,59 -10,22%

TOTAL INGRESSOS 3.478.322,59 100,00% 3.578.443,70 100,00% 100.121,11 2,88%

DESPESES
PRODUCTES TRACTAMENT DE L'AIGUA 48.367,61 1,39% 36.451,54 1,02% 11.916,07 24,64%
CONSUM MATERIAL ESPORTIU 18.309,56 0,53% 32.288,12 0,90% -13.978,56 -76,35%
DESPESES ACTIVITATS 12.074,92 0,35% 11.671,82 0,33% 403,10 3,34%
DESPESES PERSONAL 1.655.824,23 47,60% 1.647.186,52 46,03% 8.637,71 0,52%

Sous, salaris i assimilats 1.279.116,03 36,77% 1.284.193,60 35,89% -5.077,57 -0,40%
Seguretat Social 368.843,61 10,60% 355.948,33 9,95% 12.895,28 3,50%
Altres despeses personal 7.864,59 0,23% 7.044,59 0,20% 820,00 10,43%

LLOGUERS I CÀNONS 21.267,92 0,61% 21.900,70 0,61% -632,78 -2,98%
ALTRES TRIBUTS 2.703,43 0,08% 3.212,49 0,09% -509,06 -18,83%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 200.281,00 5,76% 190.411,11 5,32% 9.869,89 4,93%
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 32.364,82 0,93% 54.797,03 1,53% -22.432,21 -69,31%
PRIMES D'ASSEGURANCES 8.848,83 0,25% 9.149,86 0,26% -301,03 -3,40%
SERVEIS BANCARIS 11.880,86 0,34% 11.411,46 0,32% 469,40 3,95%
PUBLICITAT i RELACIONS PÚBLIQUES 27.349,21 0,79% 50.001,25 1,40% -22.652,04 -82,83%
SUBMINISTRES 324.416,76 9,33% 354.855,92 9,92% -30.439,16 -9,38%
ASSESSORIES 36.887,44 1,06% 37.722,58 1,05% -835,14 -2,26%
COMUNICACIONS 4.869,49 0,14% 5.560,79 0,16% -691,30 -14,20%
FORMACIÓ 5.729,83 0,16% 5.835,87 0,16% -106,04 -1,85%
MATERIAL OFICINA 2.766,88 0,08% 2.944,23 0,08% -177,35 -6,41%
PRODUCTES DE NETEJA 14.430,08 0,41% 13.313,95 0,37% 1.116,13 7,73%
ALTRES 25.594,00 0,74% 26.363,87 0,74% -769,87 -3,01%
DESPESES SECCIONS 774.614,02 22,27% 896.449,55 25,05% -121.835,53 -15,73%

Sous, salaris i assimilats 395.763,26 11,38% 472.199,16 13,20% -76.435,90 -19,31%
Seguretat Social 132.161,58 3,80% 139.504,58 3,90% -7.343,00 -5,56%
Organització esdeveniments esportius 0,00 0,00% 26.385,34 0,74% -26.385,34 ------
Drets d'arbitratge 24.959,15 0,72% 30.312,16 0,85% -5.353,01 -21,45%
Desplaçaments esportius 122.437,28 3,52% 120.384,64 3,36% 2.052,64 1,68%
Quotes entitats esportives 32.786,50 0,94% 40.711,20 1,14% -7.924,70 -24,17%
Despeses participacions competicions 26.754,41 0,77% 35.709,90 1,00% -8.955,49 -33,47%
Altres despeses 39.751,84 1,14% 31.242,57 0,87% 8.509,27 21,41%

AMORTITZACIONS 212.651,12 6,11% 200.722,97 5,61% 11.928,15 5,61%
DOTACIÓ PER INSOLVÈNCIES 23.045,02 0,66% 21.256,46 0,59% 1.788,56 7,76%

TOTAL DESPESES 3.464.277,03 99,60% 3.633.508,09 101,54% -169.231,06 -4,89%

DETERIORAMENT I RESULTAT IMMOBILITZAT 5.000,00 0,14% 0,00 0,00% -5.000,00 ------
Beneficis procedents immoblititzat 5.000,00 0,14% 0,00 0,00% -5.000,00 ------
Pèrdues procedents immoblititzat 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ------

ALTRES RESULTATS 30.917,97 0,89% 60.362,04 1,69% 29.444,07 95,23%
Ingressos excepcionals 31.167,97 0,90% 60.660,04 1,70% 29.492,07 94,62%
Despeses excepcionals 250,00 0,01% 298,00 0,01% -48,00 -19,20%

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 49.963,53 1,44% 5.297,65 0,15% -44.665,88 -89,40%

RESULTAT FINANCER -562,84 -0,02% -356,73 -0,01% 206,11 -36,62%
Ingressos financers 782,82 0,02% 623,32 0,02% -159,50 -20,38%
Despeses financeres 1.345,66 0,04% 980,05 0,03% 365,61 27,17%

RESULTAT ABANS IMPOSTOS 49.400,69 1,42% 4.940,92 0,14% -44.459,77 -90,00%

IMPOST DE SOCIETATS 12.350,17 0,36% 1.399,23 0,04% 10.950,94 88,67%

RESULTAT EXERCICI 37.050,52 1,07% 3.541,69 0,10% -33.508,83 -90,44%

Diferència

Diferència

Real 2016

Real 2016

Real 2017

Real 2017
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I passa a liquidar el pressupost: 
 

 
 
Abans de passar a la votació, s’obre un torn de preguntes  

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
Liquidació pressupost 2017

INGRESSOS
INGRESSOS SOCIS 2.270.449,56 63,45% 2.272.782,77 66,10% -2.333,21 -0,10%
ENTRADA INSTAL.LACIONS 80.429,09 2,25% 69.857,60 2,03% 10.571,49 15,13%
INGRESSOS ACTIVITATS 475.453,98 13,29% 471.930,91 13,73% 3.523,07 0,75%

Ingressos fitness 110.605,89 3,09% 92.836,89 2,70% 17.769,00 19,14%
Ingressos cursets natació 239.604,77 6,70% 250.475,53 7,29% -10.870,76 -4,34%
Ingressos campus 57.756,04 1,61% 59.347,36 1,73% -1.591,32 -2,68%
Ingressos escoles 67.487,28 1,89% 69.271,13 2,01% -1.783,85 -2,58%

VENDA MATERIAL ESPORTIU 34.070,38 0,95% 21.758,57 0,63% 12.311,81 56,58%
ALTRES INGRESSOS 143.238,42 4,00% 119.152,48 3,47% 24.085,94 20,21%
SUBVENCIONS i SPONSORS 15.651,78 0,44% 3.900,00 0,11% 11.751,78 301,33%
TREBALLS REALITZATS PER L'ACTIU 11.332,52 0,32% 0,00 0,00% 11.332,52 #¡DIV/0!
INGRESSOS SECCIONS 547.817,97 15,31% 478.760,92 13,92% 69.057,05 14,42%

Quotes socis esportista 164.421,91 4,59% 161.359,48 4,69% 3.062,43 1,90%
Quotes esportistes 233.089,36 6,51% 224.048,30 6,52% 9.041,06 4,04%
Sponsors + Subvencions 17.196,63 0,48% 0,00 0,00% 17.196,63 #¡DIV/0!
Altres ingressos 133.110,07 3,72% 93.353,14 2,72% 39.756,93 42,59%

TOTAL INGRESSOS 3.578.443,70 100,00% 3.438.143,25 100,00% 140.300,45 4,08%

DESPESES
PRODUCTES TRACTAMENT DE L'AIGUA 36.451,54 1,02% 50.441,66 1,47% 13.990,12 27,74%
CONSUM MATERIAL ESPORTIU 32.288,12 0,90% 24.608,12 0,72% -7.680,00 -31,21%
DESPESES ACTIVITATS 11.671,82 0,33% 15.458,39 0,45% 3.786,57 24,50%
DESPESES PERSONAL 1.647.186,52 46,03% 1.648.277,56 47,94% 1.091,04 0,07%

Sous, salaris i assimilats 1.284.193,60 35,89% 1.255.429,33 36,51% -28.764,27 -2,29%
Seguretat Social 355.948,33 9,95% 381.892,66 11,11% 25.944,33 6,79%
Altres despeses personal 7.044,59 0,20% 10.955,57 0,32% 3.910,98 35,70%

LLOGUERS I CÀNONS 21.900,70 0,61% 21.670,21 0,63% -230,49 -1,06%
ALTRES TRIBUTS 3.212,49 0,09% 2.650,00 0,08% -562,49 -21,23%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 190.411,11 5,32% 191.113,36 5,56% 702,25 0,37%
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 54.797,03 1,53% 20.260,53 0,59% -34.536,50 -170,46%
PRIMES D'ASSEGURANCES 9.149,86 0,26% 8.299,01 0,24% -850,85 -10,25%
SERVEIS BANCARIS 11.411,46 0,32% 11.520,00 0,34% 108,54 0,94%
PUBLICITAT i RELACIONS PÚBLIQUES 50.001,25 1,40% 24.013,54 0,70% -25.987,71 -108,22%
SUBMINISTRES 354.855,92 9,92% 344.455,58 10,02% -10.400,34 -3,02%
ASSESSORIES 37.722,58 1,05% 38.457,68 1,12% 735,10 1,91%
COMUNICACIONS 5.560,79 0,16% 5.737,44 0,17% 176,65 3,08%
FORMACIÓ 5.835,87 0,16% 2.330,84 0,07% -3.505,03 -150,38%
MATERIAL OFICINA 2.944,23 0,08% 3.860,82 0,11% 916,59 23,74%
PRODUCTES DE NETEJA 13.313,95 0,37% 15.824,54 0,46% 2.510,59 15,87%
ALTRES 26.363,87 0,74% 35.623,44 1,04% 9.259,57 25,99%
DESPESES SECCIONS 896.449,55 25,05% 716.174,14 20,83% -180.275,41 -25,17%

Sous, salaris i assimilats 472.199,16 13,20% 386.118,42 11,23% -86.080,74 -22,29%
Seguretat Social 139.504,58 3,90% 130.316,42 3,79% -9.188,16 -7,05%
Organització esdeveniments esportius 26.385,34 0,74% 382,50 0,01% -26.002,84 -6798,13%
Drets d'arbitratge 30.312,16 0,85% 18.105,00 0,53% -12.207,16 -67,42%
Desplaçaments esportius 120.384,64 3,36% 99.547,69 2,90% -20.836,95 -20,93%
Quotes entitats esportives 40.711,20 1,14% 28.364,07 0,82% -12.347,13 -43,53%
Despeses participacions competicions 35.709,90 1,00% 16.402,00 0,48% -19.307,90 -117,72%
Altres despeses 31.242,57 0,87% 36.938,04 1,07% 5.695,47 15,42%

AMORTITZACIONS 200.722,97 5,61% 224.012,28 6,52% 23.289,31 10,40%
DOTACIÓ PER INSOLVÈNCIES 21.256,46 0,59% 29.800,00 0,87% 8.543,54 28,67%

TOTAL DESPESES 3.633.508,09 101,54% 3.434.589,14 99,90% -198.918,95 -5,79%

DETERIORAMENT I RESULTAT IMMOBILITZAT 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ------
Beneficis procedents immoblititzat 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ------
Pèrdues procedents immoblititzat 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ------

ALTRES RESULTATS 60.362,04 1,69% 3.500,00 0,10% 56.862,04 1624,63%
Ingressos excepcionals 60.660,04 1,70% 3.500,00 0,10% 57.160,04 1633,14%
Despeses excepcionals 298,00 0,01% 0,00 0,00% -298,00 ------

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 5.297,65 0,15% 7.054,11 0,21% -1.756,46 -24,90%

RESULTAT FINANCER -356,73 -0,01% 856,90 0,02% -1.213,63 -141,63%
Ingressos financers 623,32 0,02% 1.202,07 0,03% -578,75 -48,15%
Despeses financeres 980,05 0,03% 345,17 0,01% -634,88 -183,93%

RESULTAT ABANS IMPOSTOS 4.940,92 0,14% 7.911,01 0,23% -2.970,09 -37,54%

IMPOST DE SOCIETATS 1.399,23 0,04% 1.977,74 0,06% 578,51 29,25%

RESULTAT EXERCICI 3.541,69 0,10% 5.933,27 0,17% -2.391,58 -40,31%

Diferència

Diferència

Real 2017

Real 2017

Pressupost 2017

Pressupost 2017



 
 

 Pàg 8 

 

Sol·licita la paraula el Sr Yeste, que exposa que no li quadra la tresoreria a data 31 de desembre del 
2016 amb la informació rebuda externament, i a data de 15 de Juliol que hi havia 767.000€ de 
tresoreria, amb les liquidacions del cost de la zona d’aigües. A més, continua ressaltant aspectes del 
balanç i del compte d’explotació en forma de consells cap a la Directora i finalitza parlant dels 
ingressos excepcionals pel robatori i la reparació de la manta, que segons ell, s’ha quadrat les 
comptes gràcies a aquests ingressos.  
 
La Sra. Corral respon que el saldo a 30 de juny del 2017 és de 540.000€, data que finalitza el mandat 
del Sr. Josep Maria Mas, per tant, li fa saber al Sr. Yeste que la informació que ell exposa no és 
correcte. Referents als ingressos excepcionals respon novament amb les quantitats exactes 
d’aquesta partida com és el robatori de 5.000€  i la reparació de mantes de  28,000€. 
 
Sol·licita la paraula el Sr Plaza. Primer exposa que, aquesta memòria que s’ha facilitat, hauria de 
contenir l’auditoria.  
Respecte al balanç, fa referencia al saldo d’inversions a empreses de grup i associades que s’ha 
ajustat contra resultats, vol saber si aquest s’ha donat per perdut i qüestiona comptablement la 
forma de fer-ho. 
Segueix exposant que té clar la tresoreria pel desemborsament de la nova zona d’aigües. Respecte a 
la partida de serveis professionals independents, opina que li sembla massa i no li quadra la xifra de 22 
mil € per la subcontractació de socorristes i el servei de la Due Diligence.  
A més,  ressalta que no hi era pressupostada a la partida de publicitat i relacions públiques el que s’ha 
gastat pel 50 aniversari i també opina què és massa la desviació. 
I per últim, diu no entendre com s’ha guanyat diners pels sinistres.  
 
La Sra. Corral respon que el saldo de 26 mil € no s’ha donat per perdut sinó que s’està reclamant, a 
banda d’indicar que no s’ha ajustat contra resultats sinó contra el Fons de Reserves. Referent a la 
norma 22 aclareix que els assessors i auditors del club recomanant aquest fet i és el que s’aplica. Pel 
que fa al 50 aniversari si estava previst, però con que no es va aprovar el pressupost 2017 i s’ha 
aplicat el pressupost 2016 ha generat aquesta desviació.  
Per últim, aclareix exactament els saldos de la partida de serveis professionals independents i pel que 
fa al resultat extraordinari, explica que un sinistre no genera un resultat sinó que hi ha un ingrés 
quan es cobra l’assegurança i una despesa imputada quan el club avança aquests diners.  
 
Sol·licita la paraula el Sr. Gullón. El Sr. Miguel Angel Gullón pregunta si els pressupostos actuals 
contemplen el cost de l’obra de la piscina exterior i quin cost ha tingut la creació de la nova imatge 
del club.  
 
La Sra. Secretària contesta que aquestes preguntes seran tractades en el punt 5, proposta del 
pressupost 2018.  
 
Sol·licita la paraula el Sr Molina. El Sr. Modest Molina demana saber si els esportistes actualment 
encara paguen quota social i quota esportista, així com els desplaçaments i si s’aplica en totes les 
seccions i categories.  
 
El Sr. President respon que tots els esportistes tenen l’obligació de ser socis però no tots  paguen la 
quota esportiva o la totalitat de la quota, ja que hi han esportistes que no entrenant en les nostres 
instal·lacions sinó a la Blume o Car, i per això se li fa aquesta excepció. Aclareix que hi ha certs 
esportistes que estan exempts de pagar desplaçaments, un fet que ja es feia amb l’anterior junta i 
que l’actual junta entén que s’ha de continuar per tal de donar una prestació a aquests esportistes 
per evitar que marxin a altres clubs i ens ajudin a pujar el valor esportiu de les seccions.  
 
Es passa a fer el recompte de la sala i es registra un total de 55 assistents.  
 
Es procedeix a la votació del resultat de l’exercici del 2017, quedant aprovat per 50 vots a favor, 2 en 
contra, i 3 en blanc. 
 
A continuació la Sra. Secretària presenta el quart punt de l’ordre del dia 
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4. Ratificació, si s’escau, de les noves quotes per l’any 2018 
 
La Sra. Secretaria diu que és l’augment de l’IPC i, aclareix que per Estatuts, no cal passar-ho a votació, 
per tant es dona com aprovat aquest augment.  
 
A continuació la Sra. Secretària presenta el cinquè punt de l’ordre del dia 
 

5. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2018 
 
La Sra. Corral presenta el pressupost 2018 
 

 

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
Pressupost 2018

INGRESSOS
INGRESSOS SOCIS 2.389.915,60 65,04%
ENTRADA INSTAL.LACIONS 80.429,09 2,19%
INGRESSOS ACTIVITATS 492.806,97 13,41%

Ingressos fitness 117.363,00 3,19%
Ingressos cursets natació 247.746,96 6,74%
Ingressos campus 59.488,21 1,62%
Ingressos escoles 68.208,80 1,86%

VENDA MATERIAL ESPORTIU 16.864,92 0,46%
ALTRES INGRESSOS 131.738,08 3,59%
SUBVENCIONS i SPONSORS 9.900,00 0,27%
INGRESSOS SECCIONS 552.821,89 15,04%

Quotes socis esportista 177.753,84 4,84%
Quotes esportistes 231.756,07 6,31%
Sponsors + Subvencions 5.332,98 0,15%
Altres ingressos 137.979,00 3,76%

TOTAL INGRESSOS 3.674.476,55 100,00%

DESPESES
PRODUCTES TRACTAMENT DE L'AIGUA 40.081,35 1,09%
CONSUM MATERIAL ESPORTIU 7.928,51 0,22%
DESPESES ACTIVITATS 15.548,19 0,42%
DESPESES PERSONAL 1.646.925,93 44,82%

Sous, salaris i assimilats 1.254.945,35 34,15%
Seguretat Social 382.126,07 10,40%
Altres despeses personal 9.854,51 0,27%

LLOGUERS I CÀNONS 25.600,93 0,70%
ALTRES TRIBUTS 2.375,00 0,06%
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 171.893,62 4,68%
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 33.803,08 0,92%
PRIMES D'ASSEGURANCES 9.848,07 0,27%
SERVEIS BANCARIS 11.474,00 0,31%
PUBLICITAT i RELACIONS PÚBLIQUES 17.489,66 0,48%
SUBMINISTRES 356.259,20 9,70%
ASSESSORIES 36.397,71 0,99%
COMUNICACIONS 6.543,58 0,18%
FORMACIÓ 7.280,00 0,20%
MATERIAL OFICINA 2.988,24 0,08%
PRODUCTES DE NETEJA 13.882,97 0,38%
ALTRES 36.004,81 0,98%
DESPESES SECCIONS 995.194,00 27,08%

Sous, salaris i assimilats 502.905,82 13,69%
Seguretat Social 164.378,42 4,47%
Organització esdeveniments esportius 600,00 0,02%
Drets d'arbitratge 31.520,00 0,86%
Desplaçaments esportius 181.223,37 4,93%
Quotes entitats esportives 36.778,60 1,00%
Despeses participacions competicions 33.491,00 0,91%
Altres despeses 44.296,79 1,21%

AMORTITZACIONS 209.998,63 5,72%
DOTACIÓ PER INSOLVÈNCIES 21.850,00 0,59%

TOTAL DESPESES 3.669.367,48 99,86%

DETERIORAMENT I RESULTAT IMMOBILITZAT 0,00 0,00%
Beneficis procedents immoblititzat 0,00 0,00%
Pèrdues procedents immoblititzat 0,00 0,00%

ALTRES RESULTATS 4.000,00 0,11%
Ingressos excepcionals 4.000,00 0,11%
Despeses excepcionals 0,00 0,00%

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 9.109,07 0,25%

RESULTAT FINANCER -8.349,41 -0,23%
Ingressos financers 34,16 0,00%
Despeses financeres 8.383,57 0,23%

RESULTAT ABANS IMPOSTOS 759,66 0,02%

IMPOST DE SOCIETATS 189,91 0,01%

RESULTAT EXERCICI 569,74 0,02%
* Pendent aprovació assemblea

Pressupost 2018*

Pressupost 2018*
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Abans de l’aprovació, torn de preguntes. 
 
Sol·licita la paraula el Sr Plaza. El Sr. Plaza exposa que les partides del 2018 són molt similars a les del 
2017, inclús  les  partides de serveis professionals i publicitat i relacions públiques han tornat a la 
seva dimensió històrica. 
Si que qüestiona el perquè es continua fent les amortitzacions lineals com es feien abans, quan 
l’informe de la Due Diligence va manifestar una infra amortització dels immobilitzats.     
Li sobte que la partida de reparació i conservació baixa respecte a l’any passat quan la piscina 
exterior s’està reparant. 
I per últim, diu que segons el contracte de concessió de l’ajuntament, la despesa de seccions  no pot 
superar el 20% del pressupost i en el 2018 estan al torn del 27%. 
 
La Sra. Corral respon que l’ auditor parla d’una clàusula tècnica que diu, que els bens que estiguin 
amortitzats perfectes però els que no estiguin se’n farà càrrec el concessionari. 
I s’ha decidit seguir amb el mateix criteri que el 2017. 
Pel que fa a la piscina 4, tot i considerar-se una reparació s’activarà al immobilitzat ja que es 
considera que augmentarà la vida útil del bé, per tant serà activable.  
Respecte a les despeses de seccions, no hi ha cap criteri en contracte de concessió de l’ajuntament 
que digui que no pot superar el 20%. 
 
Sol·licita la paraula el Sr Grau El Sr. Jordi Grau vol saber si hi ha possibilitat d’acollir-se alguna 
subvenció dels programes de la U.E. per la inversió de la renovació de les calderes. 
 
La Sra. Corral afirma que s’està valorant, però que encara no se sap si el club es podrà acollir a 
alguna subvenció. 
 
Sol·licita la paraula el Sr Yeste. El Sr. Yeste intervé per fer diferents suggeriments,  primer, és referent 
a la pujada de la  despesa que genera seccions. Segon suggeriment, diu que és i serà complicat 
generar més ingressos de quota social per la dificultat de fidelitzar i aconseguir nous socis degut a les 
inversions que està fent la competència. Tercer suggeriment, ha baixat la partida de conservacions i 
reparacions respecte a l’any passat i diu que és una partida prou important per mantenir 
correctament les instal·lacions. I per últim, parla de la partida de subministraments que és molt 
similar a la de l’any passat i pot provocar desviacions. 
 
La Sra. Corral agraeix els seus suggeriments. 
 
Es passa a fer el recompte de la sala i es registra un total de 55 assistents.  
 
Es procedeix a la votació del pressupost del 2018, quedant aprovat per 46 vots a favor, 2 en contra, i 
7 en blanc. 
 
La Sra. Secretaria comenta que s’ha aprovat el pressupost 2018. 
 
A continuació la Sra. Secretària presenta el sisè punt de l’ordre del dia 
 
 

6. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits 
establerts a l’article 14.l dels Estatuts 

 
Es comunica a l’Assemblea que no s’ha presentat cap proposició dins dels requisits establerts pels 
Estatuts. 
 
A continuació la Sra. Secretària presenta el setè punt de l’ordre del dia 
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7. Torn obert de paraules 
 
Sol·licita la paraula la Sra. Fernández. El Sra. Imma Fernández comenta que no ha sapigut trobar els 
estatuts. 
 
El Sr. Escandell respon, que els estatuts estan a l’abast de qualsevol soci ja sigui al Centre d’Atenció al 
Soci o bé a la nostre página Web. 
A continuació informa que, es farà una proposta de la modificació estatutaria, i es valorarà de 
modificar la xifra del 10% que hi ha establerta fins ara, per tal de facilitar l’arribada de  propostes dels 
socis.  
I finalitza, dirigint-se a la Sra. Imma Fernàndez, que es pren nota per tal de fer-li arribar els estatuts. 
 
Sol·licita la paraula el Sr Plaza.  El Sr. Plaza demana que quedi en acta que no se li ha contestat 
satisfactòriamet a les seves preguntes. 
 
El Sr. Escandell afirma que quedarà en acta el seu comentari. 
 
Sol·licita la paraula la Sra. Jutglà. La Sra. Jutglà pregunta de quants socis representen actualment el 
10%. 
 
La Sra. Corral contesta de 6.000 socis serien 600 socis. 
 
El Sr. Escandell recorda que, tal com marca els estatuts, hi ha un procediment per la recollida de les 
asignatures i que s’ha de demanar el número de socis en el moment que es presenti una proposta, i 
sobre aquest número de socis caldrà fixar el 10%.  
 
Sol·licita la paraula la Sr. Pey. El Sr. Pey fa una petició sobre les quotes, demana una quota reduïda 
als socis de l’entitat que estan a l’atur. 
 
El Sr. Escandell respon que en el moment de fer la modificació estatutària es tindrà en compte 
aquesta i d’altres peticions per establir les diferent classes de quotes. 
 
Sol·licita la paraula el Sr Gullón. El Sr. Gullón exposa el canvi d’imatge del club, i pregunta quant ha 
sigut el cost i sol.licita l’opinió a l’assemblea respecte al procediment per escollir la imatge. 
 
El Sr. Guitet respon que no teníem una imatge corporativa al club definida i s’ha volgut fer una única 
imatge que identifiquès a totes les seccions, treballadors i socis. Es per això que es va presentar dues 
imatges, una d’elles més continuista i l’altre més trencadora. Finalment els socis van votar l’actual 
imatge. L’intenció era millorar la imatge i era mitjançant evolucionar l’escut anterior. 
El Sr. Guitet contesta que el canvi d’imatge va tindre un cost de 2500€. I comenta que no hi ha cap 
problema en fer una votació interna per saber l’opinió de l’assemblea respecte al procediment que  
 
La Sra. Secretària passa a demanar les votacions als presents de l’assemblea. I el resultat és de 6 vots 
en contra, 40 vots a favor i 4 vots en blanc. 
 
Sol·licita la paraula el Sr Badillo. El Sr. Badillo fa una observació sobre el punt 6 de l’ordre del dia, 
demana  que es tingui en consideració la revisió d’aquest punt en la propera revisió dels estatuts per 
tal d’agilitzar qualsevol suggeriment, inquietud o proposta per part dels socis. 
 
El Sr. Escandell respon que és  la intenció del club fer la modificació d’estatuts, creant una comissió 
avaluadora i portar-lo a assemblea, per democratitzar i facilitar l’arribada de qualsevol proposta. 
 
Sol·licita la paraula el Sr Gullón. El Sr. Gullón dóna les gràcies pel fet succeït, diu que és històric que el 
soci pugui plantejar un tema i votar amb llibertat. 
A continuació, pregunta a la junta quan té previst crear una comissió de socis per refer els estatuts. 
La seva proposta és que siguin socis comisaris i membres de la junta per fer un primer esborrany 
dels estatuts. 
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El Sr. Guitet contesta que està previst encarregar la feina a una advocada per fer un esborrany amb 
totes les inquietuds de la junta. Una vegada finalitzada la proposta es crearà  una comissió 
avaluadora amb socis del club, per tal de crear conjuntament els nous estatuts. La data de 
presentació es preveu al setembre a l’assemblea extraordinària. 
 
Sol·licita la paraula la Sra. Fernández La Sra. Fernández demana que es tingui en compte a les 
famílies de tres membres per futures bonificacions. 
 
El Sr. Escandell  respon que es tindrà en compte aquesta i d´altres a la nova proposta estatutària. 
 
Sol·licita la paraula la Sr. Furió.  El Sr. Furió pregunta si es prendran mesures per les falses dades que 
corren per les xarxes socials com l’import del cost del logo i d’altres. 
 
El Sr. Guitet respon que la intenció de la Junta Directiva no és enfrontar-se a ningú sinó socialitzar el 
club, que sigui més participatiu i cómode per a tothom.  
 
Sol·licita la paraula la Sr Segura El Sr. Segura exposa que li han arribat rumors sobre l’estat de la 
piscina 1, demana que s’expliqui com està i si és segura per temor a que passi un accident. 
 
El Sr. Guitet respon que aquesta piscina ja ha arribat a la seva vida útil i que s’han fet uns 
apuntalaments que són totalment segurs. També informa que actualment s’està treballant amb 
l’ajuntament per tal de tirar endavant la futura remodelació de les piscines 1 i 2 juntament amb les 
diferents propostes que estan realitzant empreses d’arquitectura.  
 
El Sr. Escandell reafirma el que diu Joan Guitet, i informa que, abans de fer res, es presentarà la 
proposta al soci. 
 
Sol·licita la paraula la Sr Sugrañes. El Sr. Sugrañes pregunta si hi ha alguna data fixada per fer l’obra 
de la piscina 1 i 2. 
 
El Sr. Guitet respon que, segons les converses amb l’ajuntament i si s’aconsegueix enllaçar-ho tot, 
l’objectiu teóric és entre setembre i desembre del 2019 hauríen d’estar executades. 
 
A continuació la Sra. Secretària sol·licita 2 socis membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la 
mateixa 
 
 

8. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa 
 
Sr. Modesto Molina Sánchez 
Sr. Jose Antonio Ballesteros Martin 
 
Sense cap altre punt del dia ni cap questió més es dona per tancada l’Assemblea agraïnt la presència 
de tothom. 


