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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB 
NATACIÓ GRANOLLERS JUNTAMENT AMB ELS 
SENYORS SOCIS I SENYORES SÒCIES EN 
L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, QUE 
SE CELEBRÀ EL DIA 25 D’OCTUBRE DE L’ANY DOS 
MIL DIVUIT, A LA SEU DEL CLUB NATACIÓ 
GRANOLLERS – CARRER LLUÍS COMPANYS 8 DE 
GRANOLLERS – 
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ASSISTENTS: 
 
Vanessa Rodriguez Cuevas 
Eva Garcia Caballero 
Montserrat Palau Capdevila 
Israel Muñoz Carmona 
David Conchillo Merino 
Anna Vives Ballesta 
Mònica Elorduy Morales 
Adrià Sardó  Puyol 
Borja Furió  Barreira 
Muriel Escalé Garrell 
Aurora Morata Salvador 
Xavier Cuevas Martinez 
Sara Ramos Bouterin 
Ana Rusiñol Soler 
Cristina Corral Palacios 
Eduard Escandell Díaz 
Irene Suarez Fernandez 
Maria Cinta Pérez Martín 
Joan Rueda Galera 
Amalia Vega Garcia 
Maria Anfruns Masuet 
Mònica Moliner Fernández 
Jordi Mas Pou 
Carlos Gimeno Prada 
Gabriele Grauwinkel 
Magdalena Balastegui Gonzalez 
Maria Merçé Humedas Gonzalez 
Joana Martínez López 
Pablo Quattrocchio 
Oriol Gasol Tolsa 
Joan Serra Casals 
Montserrat Cuevas Castillo 
Modesto Molina Sánchez 
Núria Marsal Oliva 
José Antonio Ballesteros Martín 
Miguel Granero Patón 
Jordi Grau Gimenez 
Victor Segundo Lara Aibai 
Domingo Rodriguez Lucero 
José Manuel Aribau Jove 
Fina Pou Estapé 
Luís Camps Barnet 
Antonio Lirio Galiano 
Pedro Espinosa Fernandez 
Leandro Herrero Rueda 
Marta Monforte Flamarich 
Xavier Guardia Marsal 
Carmen Simón Torrente 
Victoria Montoro  Martinez 
Enric Pey Camps 
Xavier Vila Morales  
Miguel Angel Gullón Garcia  
Raimón Bosch Serra 

 
 
 
 
Jaume Relats Moreno 
Mª Lourdes Garrell Raig 
Andrea Seco Garcia 
Ignasi Espada  Pous 
Ferran Piñero Zomeño 
Jose Ortega Fuentes 
Jose Luís Yeste Llamas 
Montse Balcells Orona 
Cristina Prieto Royo 
Berta Borrás Ribera 
Rosa Jimenez Rivera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Pàg 3 

 

 
 
 

 
 

 
Abans de començar, la Junta Directiva vol informar a l’Assemblea que té la voluntat de retirar el 
punt 6 de l’ordre del dia: 

 
“Autoritzar, si s’escau, l’augment del límit fins el 30% de l’import total del pressupost 
anual de l’exercici vigent, per tal d’escometre el Pla Director, en virtut de l’actual article 
14.K. dels Estatuts” 
 
El motiu de retirar el punt 6 és el següent: 

 
Aquesta Junta Directiva entén que el punt en qüestió no hauria de plantejar dubtes sobre el 
projecte ni cap de les fases d’execució, però també entén, que davant de la impossibilitat de 
poder informar a l’Assemblea, i en exercici de transparència, d’una xifra exacte de cadascuna 
de les fases, donat que no som propietaris de les instal·lacions, deixa sense contingut el punt 
en qüestió. En tot cas, si l’Assemblea té a bé aprovar el Pla Director, es signarà conveni amb el 
propietari de les instal·lacions i en cada una de les Fases hi haurà una licitació Pública que 
haurà de referendar-se en Assemblea Ordinària o Extraordinària. 
 
D’aquesta manera, l’ordre del dia queda de la següent manera: 
 

1. Ratificació, si s’escau, del Consell Avaluador 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Estatuts 
3. Sol·licitud, si s’escau, de la declaració d’utilitat pública 
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla Director 
5. Presentació i aprovació, si s’escau, de les fases d’execució del Pla Director 
6. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa 

 
 

La secretària Sra. Maria de la Cinta Pérez Martín explica que, pel que fa al funcionament 
d’aquesta Assemblea, informa que: 
Abans de procedir a les votacions de cada punt de l’ordre del dia, s’atorgarà la paraula als socis 
per a que puguin preguntar. 
 
Se li facilitarà el micròfon, s’haurà d’identificar amb nom i cognom, formularà totes les 
preguntes sobre el punt a tractar, enumerant-les. 
 
La taula contestarà una per una  a les preguntes, donant per tancat el torn de paraula de soci, i 
procedirà a donar la paraula  al següent soci que ho hagi sol·litat. 
 
Tanmateix, es posa en coneixement que la votació es fa amb els socis presents i que es 
procedirà al recompte dels assistents per si hi ha algú que ha marxat de la sala. En aquest 
moment, no es permetrà l’entrada de cap altre soci fins que finalitzi la votació del punt en 
qüestió. 
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A continuació, es presenta la Junta Directiva presidida pel Sr. Eduard Escandell; la Sra. Cinta 
Pérez secrètaria; el Sr. Xavier Cuevas, tresorer; la Sra. Ana Rosiñol, 1ª vicepresidenta; el Sr. Joan 
Rueda, 2º vicepresident i s’excusa la presència del Sr. Ferran López, vocal, que per motius 
personals no ha pogut assistir. 
 
A banda de la Junta i pel temes que es tractaran en aquesta  Assemblea, es compta amb el Sr. 
Joan Ramon Rius, arquitecte de l’estudi d’arquitectura Aura. 
 
 
El Sr. President presenta i dóna la benvinguda a l’Assemblea, que queda constitüida en segona 
convocatòria, i passa paraula a la Sra. Secretària que demana permís per a què en els primers 
5 minuts es puguin prendre imatges i gravacions, per part dels mitjans de comunicació i del 
departament de comunicació del Club, perquè siguin difoses als mitjans de comunicació i 
canals de l’entitat. Es fa recompte dels presents a la sala, un total de 43 socis, i es procedeix a 
la votació. 
Queda aprovat per 42 vots a favor, 0 en contra i 1 abstenció. 
 
A continuació, la Sra. Secretària dóna pas al primer punt de l’ordre del dia. 
 
1. Ratificació, si s’escau, del Consell Avaluador 

 
Exposa el president, Eduard Escandell, 
 
Explica el procediment que s’ha portat a terme, el què s’ha fet, el perquè i el com s’ha fet. 
 
Primer, la constitució del Consell Avaluador està integrat per 2 membres de la Junta Directiva, 
el soci més antic de diferents franges de edat, per tal de tenir la major representació del soci, 
l’assessora jurídica del Club, la Direcció General i la Comunicació del Club.  
 
És fa un procés participatiu per als socis i sòcies, i el Consell Avaluador recull les inquietuts tant 
dels socis, com de treballadors i Junta Directiva. Recolzats legalment per part de l’assessoria 
jurídica de l’entitat. 
 
El Consell Avaluador ha procedit a tractat tots els punts recollits, aprovar i finalment exposar el 
resultat en les diverses reunions: 
 

- Del 14 al 21 de setembre es va fer un període obert de propostes per a la reforma 
estatutària. 

- El 27 de setembre es van reunir per donar resposta a les propostes rebudes. 
- El 4 d’octubre s’aprova l’esborrany dels Estatuts per part del Consell Avaluador. 
- El 5 d’octubre es realitza l’exposició pública dels estatuts. 
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El Sr. Eduard Escandell recorda que els estatuts és una norma viva i que s’adapta a la realitat 
vigent.  Agraeix la participació de tots els socis així com la feina feta per part dels socis 
representants del Consell Avaluador. 
 
A continuació, la secretària passa a demanar si algú té alguna pregunta, per procedir al 
recompte de sala i passar a votacions. 
 
Es passa a fer el recompte de la sala i es registra un total de 56 socis. 
 
Es procedeix a la votació, quedant aprovat per 52 a favor, 1 vot en contra i 3 abstencions. 
 
Queda aprovat el punt 1 i es dóna pas al punt 2. 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Estatuts 
 
Exposa el president, Eduard Escandell, 
 
Els estatus són aquella norma, acordada pels socis, que regula el funcionament del Club, entre 
elles regular els drets i obligacions dels membres i les relacions entre ells o regular la presa de 
decisions, representants... 
El motiu d’aquesta reforma és per la modificació de l’última edició, aprovada l’any 2012,  
adaptar-los al Decret 58/2010 del 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, i 
modernitzar-los per tal d’adaptar-los als nous temps i a la nova realitat del Club.  
 
S’ha procedit amb un procés participatiu per a presentar esmenes, d’aqui la creació de la figura 
del Consell Avaluador, i finalment l’aprovació de l’esborrany a l’Assemblea General. 
 
Els punts més importants d’aquest canvi són: 
 

- La creació de la figura del Defensor del Soci. 
- La reació del Consell d’Honor. 
- Regulació del procés electoral 
- Creació de la Junta Gestora. 
- Limitació dels mandats de la Junta Directiva. 
- Rebaixa del 25% al 15% el mínim per sol·licitar el vot de censura. 
- Rebaixa del 10% al 5% el suport dels socis per a presentar propostes a l’Assemblea. 
- Modificació de l’exercici econòmic de l’1 de setembre al 31 d’agost. 

 
Aquests punts volen defensar els interessos de tots els socis i sòcies del Club. I recalca, com a 
important, la regulació del procés electoral i la limitació a dos mandats de la Junta Directiva 
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A continuació, la secretària passa a demanar si algú té alguna pregunta, per procedir al 
recompte de sala i passar a votacions. 
 
Intervé el Sr. Jose Antonio Ballesteros, 
 
Exposa la seva decepció de com s’està portant les coses i del procés de la reforma estatutària. 
Quan ell va fer la proposta de la figura del defensor del soci era per a què un grup de socis, 
escollits pel soci, poguessin tenir les eines executòries, per decidir i aplicar la disciplina al soci 
que hagi comès una infracció, prendre decisions, descarregant d’aquest procès a la Junta 
Directiva. I, finalment, la proposta a la reforma estatutària no ha estat aquesta. No està d’acord 
que sigui la Junta Directiva qui decideixi a qui sancionar o expulsar i la figura del defensor del 
soci només sigui un intermediari. 
 
Respon el Sr. Eduard Escandell, que aquest punt es va debatre extensament amb el Consell 
Avaluador. Jurídicament no es pot deixar aquesta responsabilitat de la mà del soci, una 
persona externa a la Junta Directiva sí pot recomanar la sanció o l’expulsió d’un soci, però la 
figura del defensor del soci no pot executar, no es contempla legalment. 
 
Es passa a fer el recompte de la sala i es registra un total de 60 socis, i es procedeix a la 
votació. 
 
Quedant aprovat per 53 a favor, 3 en contra i 4 abstencions. 
 
Queda aprovat el punt 2 i es dona pas al punt 3. 
 
3. Sol·licitud, si s’escau, de la declaració d’utilitat pública 
 
Exposa el president, Eduard Escandell, 
 
Per ser una entitat sense ànim de lucre podem sol·licitar a l’Assemblea fer el tràmit 
administratiu pertinent per ser una entitat d’utilitat pública. Ser d’utilitat pública comportarà 
gaudir d’exempcions i beneficis fiscals tant el Club com les persones físiques i jurídiques que 
fan aportacions al Club, avantatges pels nostres col·laboradors. 
 
Si l’assemblea aprova que es pugui sol·licitar la declaració d’utilitat pública, es demanaran 
pressupostos a professionals externs especialitats en aquest tema i s’escollirà el que millor 
s’adapti a les nostres necessitats. 
 
A continuació, la secretària passa a demanar si algú té alguna pregunta, per procedir al 
recompte de sala i passar a votacions. 
 
Intervé la Sra. Gabriele Grauwinkel, 
 
Pregunta si el Club actualment no és d’utilitat pública. 
 
 



 
 

 Pàg 7 

 

 
 
 
El Sr. Eduard Escandell respon que som una entitat sense ànim de lucre però no tenim la 
declaració d’útilitat pública. 
 
Intervé Pablo Quattrocchio, 
 
Pregunta quant temps per l’aprovació i quines són les avantatges. 
 
El Sr. Eduard Escandell respon que el temps d’execució pot anar de 6 a 8 mesos. 
 
Continua que per als socis i empreses que fan aportacions al Club, es poden beneficiar d’una 
deducció en la seva renda o impost sobre Societats del que aportin. Si a més, fan un contracte 
de patrocini, l’import és integrament deduïble. 
 
Es passa a fer el recompte de la sala i es registra un total de 63 socis, i es procedeix a la 
votació. 
 
Quedant aprovat 62 a favor, 0 en contra i 1 abstenció. 
 
Queda aprovat el punt 3 i es dóna pas al punt 4. 
 
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla Director 
 
Exposa el president, Eduard Escandell, 
 
Abans de continuar, recalca que aquest Pla no és un Pla executor simplement és un Pla 
Director que marca a on volem anar.  
Es detecta una sèrie de mancances al Club, bàsicament per ser una instal·lació molt envellida. 
Per tant, calia fer un pas més enllà i realitzar un Pla global que recollís totes les necessitats 
correctament ordenades.  
 
El Pla Director és un pla de properes intervencions arquitectòniques a curt, mig i llarg termini. 
L’objectiu és millorar, ordenar i fer créixer les instal·lacions del Club. 
 
El procediment que s’ha portat a terme és el següent: 
 

- Anàlisi previ de l’estat de la instal·lació. 
- Consens amb l’Ajuntament per elaborar el Pla Director. 
- Concurs per a escollir la millor proposta de divesos estudis d’arquitectura. 
- Elecció de l’estudi d’arquitectura amb consens amb l’Ajuntament. 

 
 
El Sr. Eduard dóna pas al Sr. Joan Ramón Rius arquitecte de l’estudi d’arquitectura Aura. 
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Exposa l’arquitecte Joan Ramón Rius. Una vegada explicat el Pla Director, es passa al torn de 
preguntes. 
 
Intervé la Sra. Gabriele Grauwinkel, 
 
Pregunta si la zona verda exterior queda reduïda per les futures obres. 
 
El Sr. Joan Ramón Rius contesta que el nou edifici ocuparà la zona de fustes i la pista de pàdel. I 
es planteja, en un futur, col·locar una grada temporal per a competicions a continuació de 
l’edifici nou. 
 
Intervé el Sr. Modest Molina, 
 
Pregunta com afecten els vestuaris nous a la part de Fitness. 
 
El Sr. Joan Ramón Rius respon explicant el recorregut que hi ha de peus calçats des de fitness 
als vestuaris. 
 
El Sr. Molina continua expossant la seva preocupació pel col·lapse a fitness,  degut a la falta 
d’espai i pregunta si hi ha previsió de creixement amb noves sales. 
 
El Sr. Joan Ramón Rius respon que hi ha previsió de poder créixer fins a un 40% de superfície 
doblant alçada.  
 
Intervé el Sr. Enric Pey, 
 
Pregunta si quedarà afectada l’activitat del dia a dia del Cub amb les futures obres. També 
pregunta si es contempla acabar l’edifici de la zona d’aigües. 
 
El Sr. Joan Ramón Rius contesta que, encara que sigui mínimament, hi haurà afectació. 
 
El Sr. Eduard Escandell intervé dient que sempre que hi han obres hi haurà alguna afectació, 
però recalca que actualment els professionals del Club estan treballant amb el Pla de Mínima 
Afectació per reduir les incomoditats als socis. Es demana paciència al soci durant en el procés 
d’obres.   
 
Intervé el Sr. Carlos Gimeno, 
 
Pregunta on es reubica la pista de pàdel. 
 
El Sr. Joan Rius respón que es reubica en l’última planta de l’edifici nou de vestuaris. 
 
Intervé el Sr. Jose Antonio Ballesteros, 
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Exposa la seva opinió sobre el projecte, comença dient que està encantat amb l’obra però la 
seva votació serà negativa, ja que no s’està tenint en compte els socis de l’espai de fitness, a 
continuació exposa les seves queixes: 
  

- Falta de manteniment de les màquines.    
- Aglomeració a la sala de fitness. 
- Falta d espai entre màquines. 
- Equipament defectuós. 
- Zona d’aigües sense supervisió i en mal estat. 

 
Demana tenir més cura amb els petits detalls i escoltar la veu de tots els socis. 
 
El Sr.President, Eduard Escandell, respon que entén la seva queixa, la qual tota la Junta 
Directiva respecta, entén, i preocupa. Es recull la seva opinió per treballar-la. 
 
Intervé el Sr. Miguel Angel Gullón, 
 
Pregunta perquè no s’ha fet públic la informació al soci del Pla Director i quina part d’aquest 
projecte té previst pagar l’Ajuntament. 
 
El Sr. President, Eduard Escandell, contesta que el Club ha posat a una persona professional de 
la casa a l’abast de tots els socis per explicar directament el Pla Director. 
Recalca que això no és un Pla executor, si no un Pla Director. Cada fase serà plantejada 
obertament, licitada públicament, sempre de la mà de l’Ajuntament. Tothom sabrà quin serà el 
constructor, quants diners costarà i quin termini d’execució hi haurà. Aquesta informació serà 
pública.  
 
Una vegada aprovat el Pla Director, es començarà a tractar amb l’Ajuntament el percentatge 
d’inversió de les dues parts, i es plantejarà com es farà l’execució, marcant les prioritats segons 
necessitats. Sent els socis els qui finalment decidiran.  
 
Respecte a la inversió econòmica, en el conveni que s’ha de signar, es buscarà que la major 
part sigui a càrrec del propietari, l’Ajuntament. 
 
Es passa a fer el recompte de la sala i es registra un total de 63 socis, i es procedeix a la 
votació. 
 
Quedant aprovat 58 a favor, 5 en contra i 0 abstenció. 
 
Queda aprovat el punt 4 i es dóna pas al punt 5. 
 
 
 
 



 
 

 Pàg 10 

 

 
 
5. Presentació i aprovació, si s’escau de les fases d’execució del Pla Director. 
 
Exposa el Sr. President, Eduad Escand 
 
Són les parts en les què es divideix el Pla Director, en funció de les prioritats, per tal de poder 
executar el Pla Director amb la mínima afectació. 
 
El Sr. President pasa la paraula al Sr. Joan Rius, arquitecte d’Aura, per exposar les següents 
fases: 
 

Fase 0: Finalització zona d’aigües. 
Fase 1: Edifici vestidors zona exterior. 
Fase 2: Edifici piscina 1 i 2. 
Fase 3: Accessos i control. 
Fase 4: Fitness. 

 
Es passa a fer el recompte de la sala i es registra un total de 59 socis, i es procedeix a la 
votació. 
 
Quedant aprovat 56 a favor, 3 en contra i 0 abstenció. 
 
Queda aprovat el punt 5 i es dóna pas al punt 7. 
 

7. Elecció de dos membres de l’Assemblea  per aprovar l’acta de la mateixa. 
 
El Sr. Jose Antonio Ballesteros  
El Sr. Josep Manel Aribau Jove 
 
Sense cap altre punt del dia ni cap qüestió més es dona per tancada l’Assemblea agraïnt la 
presència de tothom.  
 
 
 


