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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 

ORDINÀRIA, QUE SE CELEBRA EL DIA 17 DE 

DESEMBRE DE L’ANY DOS MIL DINOU, A LA SEU DEL 

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS -CARRER LLUÍS 

COMPANYS 8 DE GRANOLLERS- 
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ASSISTENTS 
 

Irene Suárez Fernández                                                 Domingo Rodríguez Lucero 
Mónica Elorduy Morales                                                 Anna del Bas Navarro 
Muriel Escalé Garrell                                                          Jaume Relats Moreno 
Xavier Cuevas Martínez                                                     Nerea Sánchez Momblona 
Mª Cinta Pérez Martín                                                    Marta Monforte Flamarich 
María Anfruns Masuet                                                        Carmen Simón Torrente 
Sara Ramos Boterín                                                        Miquel Costa Durán 
Marc Viciedo Bon                                                                 Miguel Àngel Gullón García 
Montserrat Villanueva Gallardo    Jordi Mas Pou 
Eduard Escandell Díaz                                                       Enric Pey Camps 
Ana Rusiñol Soler                                                               Lorena Morales López 
José Bartolomé Áviles                                                       Núria Lancharro Pascual 
Adria Sardo Puyol                                                              Anna Parera Martí 
Carles Florenza Casanova                                           Carme Alonso Ramos 
Juan Rueda Galera 
Cesar García Viñe 
Amalia Vega García 
Núria Marsal Oliva 
Eva Ramírez Ruíz 
Anna Vives Ballesta 
Vanessa Rodríguez Cuevas 
Raúl Ramos Solano 
Nemesio Díaz Corroto 
Eva García Caballero 
Aurora Morata Salvador 
Mercè Humedas González 
Israel Muñoz Carmona 
Eduard Llorens Lieste 
Josep Lluís Yeste Llamas 
Jordi Oliva Font 
Manuel Rodríguez Bonilla 
Serapio Martín Martín  
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BENVINGUDA I PRIMERA CONVOCATORIA; 

• Exposa Cinta Pérez; 
 

Bona tarda a tothom, 
 
La Sra. Secretària Cinta Pérez dona la benvinguda i exposa que donat que no es compleix 
amb els requisits d’assistència marcats pels Estatuts no es pot constituir vàlidament 
l’Assemblea en primera convocatòria prevista a les 19h. S’emplaça a la segona 
convocatòria, donant inici l’Assemblea a les 19:30h, quedant constituïda en segona 
convocatòria. 
 
La Sra. Secretària demana permís a l’Assemblea per a què en els primers 5 minuts es 
puguin prendre imatges i gravacions per part dels Mitjans de comunicació i pel 
departament de comunicació del Club per a què siguin difoses als Mitjans de comunicació 
i canals d l’entitat. 
 
Es procedeix al recompte de la sala, que són 36, sotmetent a votació: 
Vots a favor: 36 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 
 
L’Assemblea dóna, d’aquesta manera, el permís per a la gravació. 
 
La Sra. Secretària informa que l’Assemblea serà enregistrada en vídeo, tenint com a 
objectiu facilitar la redacció de l’acta i així reflectir, amb major exactitud el què s’esdevingui 
en l’Assemblea, tal i com queda exposat en els cartells penjats a l’entrada de la sala. 
 
La Sra. Secretària presenta la mesa de l’Assemblea està integrada per: 

• Eduard Escandell, president 
• Ana Rusiñol, vicepresidenta primera 
• Joan Rueda, vicepresident segon 
• Xavier Cuevas, tresorer 
• Cinta Pérez, secretària 

 
La Sra. Secretària anuncia els punts de l’ordre del dia: 
 

1. Informe del senyor president 
2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2018-2019 
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3. Presentació i aprovació, si s’escau del pressupost rectificatiu d’1 de gener a 31 
d’agost de 2019 

4. Aprovació, si s’escau, del Resultat del nou exercici fiscal, amb tancament a 31 
d’agost de 2019 

5. Aprovació, si s’escau, de les noves quotes del 2019-2020 
6. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019-2020 
7. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits 

establerts a l’article 15.l dels Estatuts 
8. Aprovació, si s’escau, de les modificacions dels Estatuts proposades pel Consell 

Català de l’Esport 
9. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Defensor del Soci 
10. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Consell d’Honor 
11. Presentació de l’acord de la Junta Directiva envers el Compromís i adopció de la 

política de Complience a l’entitat 
12. Torn obert de paraules 
13. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa 

 
La Sra. Secretària comenta que pel que fa al funcionament d’aquesta Assemblea, que 
abans de procedir a les votacions de cada punt de l’ordre del dia, s’atorgarà la paraula als 
socis per a què puguin preguntar. Se li facilitarà el micròfon, s’haurà d’identificar amb nom 
i cognom, i formularà totes les preguntes sobre el punt tractat, enumerant-les. La mesa 
contestarà una per una a les preguntes, donant per tancat el torn de paraula del soci, i 
procedirà a donar la paraula al següent soci que ho hagi sol·licitat. 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. 
 
La Sra. Secretària dóna pas al punt 1 de l’ordre del dia. 
 
PUNT1: Informe del Sr. President 
 
Exposa Eduard Escandell president; donant prèviament la benvinguda als socis i sòcies 
que estan a la sala. El senyor president fa una petita introducció del motiu de l’Assemblea 
i disculpa el canvi de data, explicant que ha sigut per un motiu de salut personal. 

“Benvolguts socis i sòcies, 

La Junta Directiva vol agrair la vostra presència en aquesta Assemblea Ordinària de socis i 
sòcies del Club Natació Granollers, òrgan suprem del Club i a on s’han d’aprovar, si s’escau, la 
gestió del Club i les propostes per al proper exercici. Un exercici aquest que presentem atípic, 
donat que vàrem aprovar en la passada Assemblea celebrada al mes d’abril d’aquest mateix 
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any, la modificació de l’any fiscal i, per tant, només contempla els mesos de Gener a l’Agost del 
2019. 

Al llarg d’aquest 2019 gràcies al suport de totes i tots, hem pogut continuar treballant en la 
renovació de les instal·lacions, fet que ens ha preocupat molt des del primer dia, i així ho hem 
fet palès i visible en el desenvolupament del Programa d’Actuació del Club (PAC ) que ha estat 
disponible per totes i tots els socis a la pàgina web del club (https://cngranollers.org/pac/). La 
Junta Directiva, que tinc l’honor de presidir, està orgullosa del treball realitzat fins a la data per 
totes i tots els treballadors del Club, així com també vol mostrar el seu agraïment a totes i tots 
els socis i sòcies que han mostrat la seva paciència i comprensió per poder dur a terme totes 
les millores que calen. 

Dit això, però, els propers mesos esdevindran claus per poder seguir endavant amb el projecte 
previst de desenvolupament i millora de les instal·lacions que ens ha de portar a tenir, en els 
propers anys, un club més segur, amb més espai i adaptat a les necessitats que requereix 
l’entitat per seguir treballant en l’aspecte social, de convivència, esport i salut, així com la 
integració i l’adaptació per a la gent amb altres capacitats. Caldrà, però, treballar per entendre 
les molèsties i inconvenients que poden causar aquestes millores a totes i tots els socis, que de 
ben segur entendran que són necessàries. 

Han estat uns mesos, per altra banda, els que contemplen aquesta darrera temporada 2018-
19, plegats, una altra vegada d’èxits esportius, i que venen a recolzar el treball realitzat pel cos 
tècnic que composa el CNG en les seves diferents seccions. I, com no pot ser d’una altre 
manera, els empeny a seguir treballant per millorar en la forma i el camí d’aquest 
desenvolupament esportiu.  

En l’àmbit social hem pogut gaudir de diverses diades i actes, entre elles la Diada del Soci 
Sènior, que han demostrat la vida social del club amb una molt bona participació i implicació 
de tothom; un tret que volem continuar impulsant i recolzant amb noves iniciatives.  

Com no pot ser d’una altre manera, volem comptar amb la participació de totes i tots els socis, 
que amb les seves valoracions i aportacions de forma constructiva ens faran créixer cap al 
futur que tots volem. Un pas més enllà en aquest sentit l’hem donat amb la creació de les 
figures del Defensor del Soci i el Consell d’Honor, regulades amb els nous Estatuts.  

Ens queda molt camí i molta feina per fer, però amb l’ajut de treballadors, socis i esportistes, 
estem convençuts de poder assolir-ho. 

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.” 

PUNT 2: Aprovació, si s’escau de la Memòria 2018-2019 

La Sra. Secretària  dona la paraula al Sr. Jaume Relats, director esportiu de natació, que 
exposarà la memòria esportiva del 2018-2019 de la seva secció. 
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El  Sr. Relats exposa els resultats més destacats i fa valoració de la temporada. 

“Bona tarda, 

De la temporada 2018-2019 volem donar valor a l’esforç i al sacrifici que fan els nostres 
esportistes, més enllà dels resultats obtinguts, en els que destaquem en Lluis Escrits i l’Hèctor 
Morales, podi en els diversos Campionats d’Espanya. A nivell català aquest any han estat 65 les 
medalles obtingudes. 

Si analitzem les etapes de formació ens omple de satisfacció d’estar any rere any entre els 
millors clubs catalans, aquí és on establim les bases per al futur rendiment esportiu i si tenim 
en compte la nostra filosofia de treball (basada en la constància) el nivell que mantenim és 
motiu de satisfacció per a nosaltres. 

En la categoria benjamí es va aconseguir la vint-i-una posició en la Final Territorial. 

En la categoria aleví, es va aconseguir la sisena posició per clubs en el Campionat de Catalunya 
d’hivern, i una cinquena meritòria posició en el Campionat de Catalunya d’estiu. 

En les etapes de rendiment, cal destacar, un any més, que el primer equip femení segueix 
participant a la Copa d’Espanya, aquesta vegada, assolint una molt bona 5ena posició que 
permet continuar a la 1ª Divisió Estatal. Per altra banda, l’equip masculí es va classificar per 
participar a la mateixa competició a la segona divisió, on va obtenir la 7ena plaça, la millor 
posició de la història en aquesta competició. 

Cal esmentar que, ja fa 4 anys, que ha estat entrenant amb nosaltres el nedador paralímpic 
Miguel Luque, a les ordres del tècnic de la casa Joan Serra. 

Finalment donar valor a la feina de tots els tècnics que ens ajuden a assolir els nostres 
principals objectius que no oblidem són: 

- Formar persones esportistes, autònomes, responsables i saludables. 

- Ajudar a desenvolupar i millorar mitjançant la pràctica continuada, les capacitats necessàries 
(físiques, tècniques i psicològiques) per la pràctica de la natació. 

No tots els nostres nedadors arriben als resultats mencionats a la memòria però si que 
intentem que assumeixin els valors de constància, esforç i sacrifici que requereix la natació 

Moltes gràcies,” 

És el torn de la secció de waterpolo 

El Sr. Adrià Sardò  exposa els resultats més destacats i fa valoració de la temporada.  

“Bona nit a tothom, 
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En línies generals ha estat un any prou satisfactori, on el equip absolut va quedar 7è de la 
Primera Nacional i ja serà la quarta temporada a la divisió de plata. 

L’equip femení es va col·locar entre els sis primers de la Primera Catalana. 

Els  equips de base van estar competint molt bé a les seves respectives lligues. 

L’equip aleví en el Torneig Waterpolo Kids de Madrid van quedar tercers i els hi van donar el 
premi al Fair Play. 

A nivell Nacional, destacar en Dídac García que va ser sots campió d’Espanya amb la selecció 
catalana infantil. 

A nivell Internacional, en Rodrigo Piedrabuena que va participar en el Campionat Sud-americà. 

Sub 18 amb la Selecció Uruguaiana fen valer la seva doble nacionalitat. 

També a nivell absolut en Guido Martino va jugar amb la selecció argentina absoluta la Copa 
intercontinental que es va celebrar a Nova Zelanda, quedant en 5é lloc. 

També destacar  l’entrenador Alex Oses que va estar convocat en reiterades ocasions amb la 
Federació Espanyola, per formar part de l’staff tècnic dels equips juvenils, Espanya 2024 i 
Absoluta. 

Moltes gràcies.” 

La Sra. Muriel Escalé la directora  de natació artística exposa la memòria de la secció. 

“Bona tarda, 

Des de la Secció de Natació Artística fem una valoració molt positiva tant dels resultats assolits 
la temporada 2018/2019 com de l’evolució de tots els nostres esportistes a nivell tècnic i 
personal. 
 
Envers la temporada anterior hi ha hagut una millora significativa de resultats en totes les 
categories i cal destacar-ho.  
 
De les categories benjamines es van assolir pòdiums en tres de les tres categories on 
participàvem i remarquem la bona evolució de les nostres nedadores durant tot l’any.  
 
En Aleví, Infantil i Júnior es van aconseguir els trofeus a millors equips de la competició a l’estiu 
i l’equip absolut s’ha proclamat Campió d’Espanya en modalitat de Highlight.  
 
La branca de Copa Catalana va millor significativament els seus resultats, sent dels millors 
equips en totes les competicions.  
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Es va repetir la organització de vàries competicions de la Federació Catalana aquí al Club així 
com la col·laboració amb la celebració del Campionat d’Espanya Aleví-Júnior a Sabadell, sent 
al capdavant de la Direcció Tècnica de la competició.  
 
Seguint la línia de la temporada anterior es va dur a terme que tots els nostres grups de Copa 
Catalana i de competició realitzessin una sortida no competitiva durant la temporada que va 
ajudar en la cohesió i motivació de les nostres nedadores.  
 
Pel que fa a esportistes del club a seleccions nacionals ens agradaria remarcar la participació 
de Valeria Parra i Regina Casino a la Selecció Nacional Infantil, aconseguint medalles d’or a la 
Copa Comen i bronzes al Campionat del Món. 
 
La Selecció Nacional Júnior va comptar amb Judith Calvo, Martina Coronado i Clàudia Julià, 
que han participat en dos World Series i es van proclamar subcampiones d’Europa, avançant  
a Ucraïna.  
 
Al més alt, al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, seguim tenint a l’Abril Conesa, que es va 
proclamar tercera del món en Highlight, i destaquem la incorporació de Mireia Hernández, que 
juntes lluitaran aquesta temporada per una classificació olímpica.  
 

Acabem, doncs, amb una valoració excel·lent de la secció de Natació Artística tant de resultats 
com d’aprenentatge en tots els àmbits. “ 

La Sra. Aurora Morata directora esportiva de la secció de gimnàstica artística, exposa la 
memòria de la secció. 

“Bona tarda, 

La nostra valoració de la secció de gimnàstica, és que ha estat en general una temporada amb 
grans satisfaccions, assolint quasi tots els objectius que ens plantejàvem a principi de 
temporada. 

Cal destacar la magnífica actuació de la nostra gimnasta, Berta Pujadas en el Campionat del 
Mon junior, liderant l’equip Espanyol, en tota la competició. O la de l’Etna Abella, amb la seva 
participació als jocs del Mediterrani ajudant a assolir la 5à posició  a la secció Espanyola 
junior, a més, del diferents encontres internacionals que tant una, com l’altre, es diputat 
aquest any, i que podreu trobar a la memòria. 

Quants als campionats d’Espanya els nostres gimnastes van assolir. 6 medalles d’or, 8 de plata 
i 6 de bronze. Destaquem un cop més, l’actuació de Berta Pujadas que es va proclamar 
Campiona d’Espanya a la barra d’equilibris en el Nivell 9 i del nostre petit gimnasta, Eduard 
Serrano de N1 que es va alçar amb el títol campió individual a més d’aconseguir les medalles 
d’or a, terra, salt, i barra. 

També destacar l’equip de Base 6 format per: Max Pedrola, Aitor Rama, Alejandro González, i 
Abel Samper, que van assolir el títol de campions d’Espanya per equips en la seva categoria. 
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Pel que fa, el nostre l’equip de de la Lliga Iberdrola, després d’una lluitada participació en les 3 
fases de la temporada, no ens va ser possible mantenir la categoria. La nova temporada, però 
ens brindarà una nova oportunitat per assolir la màxima categoria. 

Confiem molt en el gran equip que tenim en aquests moments per assolir aquest objectiu. 

I aprofito també per dir-vos que hem sol·licitat a la RFEG, ser la seu de la 3 fase d’aquesta 
competició en la nova temporada 2020. Una oportunitat fantàstica per poder portar a 
Granollers, els millors clubs d’Espanya de la nostra especialitat. 

Pel que fa als Campionats de Catalunya van ser 30 les medalles que el club es va endur 
sumant les dues modalitats. 

En les competicions de Base GAF i Promoció GAM destacar l’alta participació, sobre tot, en la 
Base femenina que van tenir una participació de 38 nenes. Això ens fa ser optimistes per la 
continuïtat de la nostra gimnàstica de competició. 

Dir també, que la nostra escola segueix en un alt nivell d’acceptació, el que ens obliga a 
mantenir llistes d’espera per poder-hi accedí. 

I per acabar, agrair un any més, la tasca dels nostres tècnics pels èxits aconseguits i pels valors 
que transmetran durant tota la temporada. I com no, felicitar la resta de seccions pels èxits 
aconseguits. 

Moltes gràcies.” 

Es passa a la memòria social, que expliquen la Sra. Vanessa Rodríguez, cap de fitness i 
salut, i la Sra. Eva Garcia, cap d’activitats aquàtiques i socorrisme. 

La Sra Rodríguez: 

“Bona tarda,  

Introducció: Destacar que les decisions i accions es basant en complir la missió del Club, 
promoure la practica continuada d’activitat física. 

I és per aquest motiu que seguim apostant per un Fitness més actual. 

Al 2019 s’ha reforçat la nova zona de crosshiit amb la compra de nou material funcional per 
donar més qualitat i varietat als entrenaments dels nostres socis, així com als serveis implicats 
que es realitzen en aquest espai. 

L’objectiu del 2019 va ser continuar treballant per equilibrar la graella d’activitats dirigides 
apostant pel treball de força adaptat a tots els nivells i necessitats 
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Sabem que incloure la força ajudarà a la prevenció de la pèrdua de massa muscular i les seves 
conseqüències negatives que això comporta en diferents perfils com en la gent gran, dones i 
perfil sedentari... 

I per això neix el: 

- Força Sènior: dirigit a un perfil senior 

- Classes com Especial Tren Superior i Especial Glutis de 30’ 

- A més de les classes ja existents com Bpump, Powers… 

I gràcies a aquests canvis vam aconseguir pujar els usuaris de força en un total de 22.100 
usuaris en classes de força encara que la major demanda continua sent classes 
cardiovasculars com és el cycling amb un total de 30.653 usuaris. 

Serveis personalitzats i col·lectius reduïts. La principal demanda dels nostres socis és la salut  i 
s’ha notat, principalment s’han contractat sessions d’entrenaments personals de SALUT davant 
dels entrenaments personals amb objectiu d’estètica o rendiment. 

677 sessions salut 

236 sessions rendiment / estètica 

A la nostra oferta de serveis personalitzats, i tenint en compte que som un club que volem 
continuar oferint salut, apostem pel nou Servei de Fisioterapia que va començar al mes de Juny 
i va ser tot un èxit amb un total de 91 tractaments, atenent a pacients i esportistes. 

I si parlem de tècniques saludables no ens podem deixar els cursos d’hipopressius . Des del 
2011 s’han format a mil alumnes en una tècnica no pressiva que compensa als entrenaments 
dels nostres socis sigui qui sigui el seu objectiu salut, rendiment i estètica. I aquest 2019 hem 
seguit formant a més alumnes entre ells triatletes, usuaris de fitness, corredors, dones post 
part, gent gran... 

I amb l’objectiu de treballar la base de la postura en els més joves s’ha realitzat diferents 
Tallers Posturals per adolescents amb aforament complert per tal de prevenir futures 
patologies o dolors d’esquena. 

Al 2019 neix l’abonament de running amb el nom CNGRunning Team i amb un total de més de 
20 inscrits un programa que vol mantenir l’estat físic òptim dels corredors tota la temporada. 

I també neix l’abonament de CROSSHIIT amb 8 grups diferents repartits en diferents franges 
horàries. Aquests entrenaments són en grups reduïts per tal d’ajudar als alumnes a progressar 
en tècnica i força. 

Calendari Social: Des del Gener fins l’Agost s’ha realitzat diferents esdeveniments socials al Club 
com: 
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28/02: Vam celebrar el carnestoltes amb una MASTER de Latin Step on gairebé tots els alumnes 
van venir disfressats... 

09/03: La Jornada del Dia de la Dona amb diferents activitats i Tallers, destaquem el taller de 
autodefensa, acro ioga i de sucs naturals... 

26/05: Ruta de senderisme de 12 km amb més de 70 inscrits. 

08/06: 12 Hores swimming & cycling un centenar de participants van competir en aquesta 
jornada de 12 hores per equips. 

16/06: La Diada del Soci amb una jornada d’activitats per a tots els públics a l’exterior. 

PAC: Al gener vam estrenar el nou PAVIMENT de la Sala 3. Un terra que principalment la seva 
característica es reduir el risc de lesions causades per terres rígids. 

Al mes d’abril vam renovar el material de bpump, amb 24 kits complerts (barra + els seus discs 
regulables), un material polivalent que s’utilitza a totes les classes dirigides de força. 

Ampliació de l’horari d’obertura de les seves instal·lacions, obrint 10 dels 15 festius establerts 
en el calendari oficial de festes per aquest any, obrint un total de 360 dies l’any. 

Moltes gràcies a tothom,” 

La Sra. García: 
 
“Bona tarda, 

La CNG Escola és un gran projecte del CN Granollers, on no només ensenyem a nedar, si no 
que volem acompanyar als nostres alumnes des dels més petits als més grans en tot el seu 
desenvolupament i ens omple d’orgull que amb el temps i un adequat assoliment de les 
habilitats demanades puguin arribar a formar part d’alguna secció esportiva del Club. 

· Infantil. Entre els tres nivells que tenim a l’Escola durant el 2019, hem tingut 6755 places 
cobertes i a més a més a 868 nens i nenes de les escoles de Granollers. Tot un orgull que totes 
aquestes famílies confiïn amb nosaltres. També tenim alumnes de Eso i Batxillerat de l IES 
Vallbona i de l’Escola Pia que inclouen la Natació i les habilitats aquàtiques coma Crèdit 
d’Educació Física. 

· Adults. A l’Escola també ensenyem i guiem a les persones adultes que volen aprendre, millorar 
o perfeccionar els seu coneixement del medi. 528 places han sigut cobertes per persones que 
ens han demanat aprendre a nedar, 617 places cobertes per persones que han demanat 
perfeccionar els estils i/o habilitats i a partir de febrer tenim un nou servei d’abonament 
anomenat Abonament de Swimming on de febrer a setembre hem tingut 135 places cobertes. 

· El CNG Campus. Durant l’any fem tres edicions, Nadal, Setmana Santa i Estiu. Al Nadal i 
Setmana Santa tenim menys volum que a l’Estiu, però ens ho passem igual de bé i ens  
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esforcem igual, per fer unes programacions a l’alçada dels nostres nens/es. L’edició de l’Estiu és 
la que té més afluència d’infants. Durant aquest estiu han passat 220 nens i nenes on hem 
aprés a nedar fent classe diària, hem fet habilitats motrius, hem fet esports individuals i 
d’equips, jocs populars, zumba, ioga i sortides. 

Esdeveniments importants a Aigua; 

· Campionat Escolar de Natació – La Mútua Kids Al Maig del 2019 es va fer la primera edició del 
Campionat Escolar de Natació – La Mútua Kids, on van participar més d’un centenar d’alumnes 
de 1er, 2n i 3er de primària de 14 escoles de Granollers i poblacions properes. Amb la 
col·laboració de la Mútua de Granollers i L’Ajuntament de Granollers. El gran èxit d’aquest 
campionat escolar va ser la gran participació i la gran acollida que van fer les escoles de 
Granollers. I sobretot per la gran ajuda dels joves nedadors de la secció de Natació del Club, 
que sense la seva ajuda no hagués estat possible. 

· Mulla’t per la Fundació Esclerosi Múltiple. Com cada any al voltant de mitjans de juliol 
participem amb la Fundació de l’Esclerosi Múltiple. Els ajudem a difondre informació sobre 
aquesta malaltia, venent el material del Mulla’t i recollint donacions on tot el recollit és per la 
Fundació. Aquest any vam fer un total de 78450 metres entre tots els participants i van saltar 
unes 200 persones al salt conjunt que fem a totes les piscines inscrites a la jornada. 

Col·laboracions importants a Aigua; 

• Conveni SOS Dinàmics. A principis del 2019 es va signar el conveni amb Dinàmics per formar 
socorristes i professionals de l’esport. 

• Convenis amb Centres Educatius. Durant tot l’any tenim convenis amb diferents centres 
educatius de Granollers i d’altres Poblacions per a què els seus alumnes puguin realitzar les 
pràctiques obligatòries al finalitzar els Graus d’Esports i de Socorrisme. 

Pac Aigua; 

· Al maig del 2019 es va renovar material aquàtic de socis com pullboys, pales, xurros i de 
cursets infantils com manegots i jocs infantils. 

· Durant la temporada d’estiu, reforç del control d’accessos i de vigilància privada. I ampliació 
de l’horari avançant l’horari dels matins de la piscina exterior. 

Moltes gràcies.” 

 
Per finalitzar aquest punt, la Sra. Amàlia Vega, cap d’instal·lacions, explica les actuacions 
realitzades aquests darrers anys i que queden recollides en el PAC, programa d’Actuació 
al Club. 
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“El Programa d’Actuació de Club (PAC) neix al juliol de 2017 amb l’objectiu de millorar els 
serveis i les instal·lacions que oferim al soci i esportista, i està en sintonia amb el pla estratègic 
i el Pla director definit per als pròxims anys. El podeu consultar cada trimestre a la web del 
club, a la newsletter, i ara també, al bolletí que es publica en el diari Som Granollers. 

A continuació, us faré un breu resum d’algunes de les actuacions del darrer any: 

En l'àmbit d’Instal·lacions, el primer trimestre, vam renovar les sureres de la piscina 4, vam 
instal·lar candaus amb cadenat a la zona d’aparcament per cotxets (arran del suggeriment 
d’una sòcia) i vam millorar l’accessibilitat de les piscines exteriors amb una rampa de gespa 
natural. 

A l’estiu, i aprofitant el tancament altern de les piscines interiors, es va substituir la il·luminació 
LED a les piscines 1 i 2, i 3, i es va millorar la renovació de l’aire interior de les piscines 1 i 2. 

També es va adquirir un nou servidor que facilita el funcionament dels programes interns de 
gestió. 

Pel que fa a les Seccions esportives, es va proveir al gimnàs de material específic per un treball 
de força, i es va elaborar i implantar el Protocol de prevenció, detecció i abordatge de 
l’assetjament i abús sexual. 

Acabarem amb la branca social on hem portat a terme diverses iniciatives: 

Vam elaborar convenis de col·laboració amb 3 entitats de rellevància per promoure la 
formació i els projectes comuns: 

Xics de Granollers 

Escola Dinàmics 

Johan Cruyff Institute 

Es va constituir el Consell d’Honor, i es va crear la figura del Defensor del Soci 

Vam instaurar un portal web per a la consulta de la documentació de l’Assemblea General 
Ordinària. 

Vam instal·lar l’Amazon Locker, el primer de la ciutat, per a recollir comandes d’Amazon. 

Al Juliol vam acollir per primer cop, una edició del Cinemafreshhh!, amb l’opció d’un refrescant 
bany nocturn a la piscina exterior. 

I per últim, es va presentar la 1a Cursa Solidària CNG4 Camins, que va organitzar el club el 
diumenge passat amb un èxit d’organització i participació. 

Moltes gràcies.” 
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En el moment del torn de preguntes: 

El soci Cèsar Garcia número de soci 70755: 

“Bona tarda, he escoltat rumors que va haver un judici al setembre i que no sabia de que es 
tractava i el Club tenia de pagar uns 90.000€, això és el que he escoltat, d’on surt aquests 
diners?, de manteniment dels socis, d’on?, També vàreu  prometre que la zona d’aigües estaria 
feta en el 2019, quan es farà?” 

Respon la Secretària: 

“Ara les preguntes que es poden realitzar són sobre la memòria esportiva, aquest tipus de 
pregunta es contestaran en la memòria econòmica.” 

Pregunta el soci Cèsar Garcia número de soci 70755: 

“Perquè el preu dels cursos d’hipopressius valen 150€, això es molt car.” 

Respon el Director Executiu Jordi Mas: 

“La tècnica hipopressiva és una tècnica especifica, el curs val 150€ perquè són grups molt 
reduïts i de deu sessions. 

I a on s’explica amb grups reduïts tota la tècnica i tot el treball perquè la gent després pugui 
accedir a les activitats dirigides, amb garantia de que no tindran lesions, i que el treball no 
sigui contraproduent.” 

Pregunta el soci Cèsar Garcia número de soci 70755: 

“Perquè no es fan més grans els grups?” 

Respon el Director Executiu: 

“No poden ser més grans ja que no es donaria qualitat als cursos”. 

No hi ha més preguntes. 

Es procedeix al recompte de la sala, que són 41, sotmetent a votació: 
 
Vots a favor: 40 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 
 
Queda aprovat el punt de l’orde del dia. 
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PUNT 3: Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost rectificatiu d’1 de gener a 
31 d’agost de 2019 

Exposa el Sr. Jordi Mas Director Executiu : 
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No hi ha preguntes. 
 
Es procedeix al recompte de la sala, que són 44, sotmetent a votació: 
 
Vots a favor: 38 
Vots en contra: 3 
Abstenció: 3 
 
PUNT 4: Aprovació, si s’escau, del resultat del nou exercici fiscal, amb tancament a 
31 d’agost de 2019 
 
Exposa el Sr. Jordi Mas Director Executiu. 
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S’obre el torn de preguntes: 
 
Pregunta el soci Josep Lluís Yeste número de soci 10418: 
 
“Que ha dit l’Auditor d’haver tancat amb 47.000€ en negatiu a 31 d’agost, i un fons de 
maniobra també negatiu per sobre de 60.000€. 
 
I com heu pogut solventar tot aquest exercici, perquè això és un dèficit, des de tresoreria.” 
 
Respon el Jordi Mas Director Executiu; 
 
“D’aquest tema vam parlar amb l’Auditoria i l’auditor està d’acord amb el que precisament 
hem exposat. 
És un any fiscal atípic, de tancar a 31 d’agost a 0€, fins i tot amb beneficis, tenint en compte 
que el mes d’agost no tenim activitat i, per tant, no va fer cap més observació al respecte. 
I sobre el que comenta sobre el fons de maniobra com vostè deu saber, el fons de maniobra, si 
per exemple, demanen un préstec a llarg termini i s’imputa una part de 12 mesos a curt 
termini, tots aquests diners van a caixa i el fons de maniobra millora. Llavors amb els números 
que tenim al banc no posen cap inconvenient a oferir aquests tipus de solucions, i precisament 
ja que ho comenta, li llegiré textualment una frase que escriu l’auditor a la memòria de 
l’auditoria que diu: 
 
Amb data de setembre del 2019, l’entitat rep un préstec bancari per valor de 160.000€, fet que 
suposa una entrada a tresoreria significativa. 
Tenint en compte que la part a retornar al Club a curt termini és fixa en la quantia 25.782,14€, 
això és el que correspon a un any a curt termini, el fons de maniobra millora a 134.217,86€, 
revertint el fons de maniobra negatiu reflectit als estats financers intermedis per valor de 
65.972€ negatius. 
 
Com indica aquí, amb posterioritat al tancament, el Club utilitza aquest instrument financer 
per tirar endavant tots els projectes que després explicarem, que són indispensables pel Club, 
per garantir el seu funcionament i el funcionament de totes les seves instal·lacions, i poder 
garantir el patrimoni, insisteixo, els bancs després de veure els números no ha posat cap 
inconvenient en oferir-nos aquest finançament, ja que el Club funciona, el Club genera.” 
 
Pregunta el soci Manuel Rodríguez Bonilla número de soci 6231: 
 

“Voldria saber els 118.000 € d'indemnitzacions a quants treballadors ha estat? i per què?” 
 
Respon el Director Executiu: 
 
“Per un tema de protecció de dades no podem explicar el perquè ni dir el càrrec.” 
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A continuació afegeix el Sr. President Eduard Escandell: 
 
"El que nosaltres hem intentat des d'un principi, és revertir un cert clima laboral que havia en 
el seu moment. Hi ha treballadors que segueixen una línia de treball i hi ha treballadors que 
no. A vegades no sempre és tan fàcil el poder fer entendre a algú que segueixi la teva línia de 
treball. I quan vols que aquesta persona segueixi aquesta línia de treball, ja que les lleis 
laborals, gràcies a Déu, també protegeixen moltíssim al treballador, això implica que encara 
que tinguis molts motius, el fet de poder acomiadar a una persona, has d'arribar a acords de 
indemnització, ja sigui amb un acomiadament improcedent o sigui per un acomiadament 
econòmic. Això ens varia entre 20 a 33 dies per any treballat, perquè ens entenguem, això són 
una sèrie de motius que ha succeït. 
 
Vostè com a soci té tot el dret a saber les quantitats particulars de cadascú, però entendrà que 
per un motiu de Protecció de Dades, no podem donar a conèixer el nom de les persones ni 
l'import. 
 
Els motius particulars de cada un són heterogeni, pot haver des d'una amortització del cost de 
treball perquè entenem que podem externalitzar, oferir un major servei donant una nova 
direcció a un departament, i fins i tot una qüestió esportiva, perqueè creiem que hem de 
revertir una situació que no és l'adequada. 
 
Pensi vostè, que tenim aquí des personal administratiu, personal Esportiu i personal federat, i 
per poder dirigir el club, hem de prendre decisions, per seguir amb la linea traçada. 
 
Això és el que vostès van votar, per bé o per mal, però van votar perquè nosaltres prenguéssim 
decisions, i això comporta, a vegades malauradament, haver de prescindir d'alguna persona, i 
per a què rendim comptes a l'òrgan més important de el club, que és l'Assemblea”  
 
 
Es procedeix al recompte de la sala, que són 44, sotmetent a votació: 
 
Vots a favor:37 
Vots en contra: 7 
Abstenció: 0 
 
Queda aprovat el resultat de l’exercici. 
 
PUNT 5 i 6: Aprovació, si s’escau, de les noves quotes del 2019-2020  
Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019-2020 
 
Exposa Mª Cinta Pérez Secretària: 
 
“Tot i estar en punts diferents a l’ordre del dia, tant el punt 5, Aprovació, si s’escau de les noves 
quotes del 2019-2020 i punt 6, proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019-2020, 
s’explicarà de manera conjunta, ja que un implica a l’altre. Aquests dos punts els exposarà el 
Sr. Jordi Mas, Director Executiu, i en finalitzar s’obrirà el torn de preguntes. Acte seguit i tot i 
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que s’hagi explicat conjuntament, es procedirà a la votació per separat d’ambos dos punts, és 
a dir, se sotmetrà a votació  les noves quotes per una banda, i per altra el pressupost.” 
 
Exposa Jordi Mas Director Executiu: 
 
“En data 3 de setembre de 2019 es va informar al socis del Club que es procediria a 
l’actualització de les quotes socials per l’any 2019 amb el percentatge de variació de l’índex 
general de Preus al Consum (IPC) de Catalunya tal i com es preveu a l’article 15 dels Estatuts 
del Club. 
 
A l’espera de la publicació de l’IPC d’agost i per tal de no fer cap estimació, l’IPC es va aplicar el 
passat mes d’octubre amb el retroactiu de setembre. Per tant, el rebut d’octubre ha recollit 
l’aplicació del percentatge de dos mesos ( setembre i octubre ): 
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S’obre el torn de preguntes: 
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Pregunta la sòcia Anna Parera numero de sòcia 3542: 
 
“El CNGreen, quan està pensat començar a aplicar-ho?, sobretot ho pregunto perquè  si 
augmenta el subministra, s’està aplicant al CNGreen?, no entenc...” 
 
Respon Jordi Mas Director Executiu: 

 
“El Renting, és a dir, la despesa del Club d’aquesta inversió comença quan el projecte està 
totalment executat. 
 
Llavors, la previsió de poder executar, primer s’ha enviat la documentació a l’Ajuntament 
perquè es el propietari de la instal·lació i és qui ha de donar autorització, i un cop tinguem 
aquesta autorització, l’idea és signar l’acord amb Estabanell. 
 
Executar-ho el més aviat possible.” 
 
 
Pregunta el soci Josep Lluís Yeste número de soci 10418: 
 
“No creus que és un risc pujar 2€ de quota? I has contemplat les baixes que hi hauran? 
Perquè si recordem, seran tres pujades aquest any. Recordant també que el pressupost que tu 
has dit, ben dit, que està reflectit amb ingressos de l’any 2018, el any 2018 va ser un any atípic 
segons has dit, no? d’ingressos?” 
 
Respon Jordi Mas Director Executiu: 
 
“Però la previsió no està feta, l’augment de 105.000€ d’ingressos de socis, si ho haguéssim fet, 
tenint en compte que aquest càlcul ho hagués fet amb els socis del 2018, hauríem augmentat 
300.000€. S’ha tingut en compte la mitjana d’anys que portem. 
Evidentment aquest cop ens hem curat en salut i evidentment hem tingui en compte que 
aquesta pujada, esperem que no, pugui suposar la baixa d’algun soci. 
 
Nosaltres ho hem explicat, no és una decisió agradable, evidentment ens agradaria vindre aquí 
i poder anunciar una baixada de quotes, això despertaria més empaties però, aquí el que fem 
és un exercici de responsabilitat i mirar pel futur del Club. 
Si les despeses ens augmenta més que el IPC, l’única manera que podem compensar això és 
demanant aquest petit esforç al soci. I sobretot, per tots els projectes de futur que tenim i el 
soci es pugui beneficiar, com és la millora del clima, que hem comentat en el Pla Director, i els 
futurs projectes que el Club té per endavant.” 
 
 
Pregunta el soci Josep Lluís Yeste número de soci 10418: 
 
El Director Executiu recorda al Sr. Josep Lluís Yeste que les preguntes les ha de fer totes a 
l’hora. 
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Pregunta el soci Josep Lluís Yeste número de soci 10418; 
 
“Perquè ha dit que és un pressupost valent? Perquè hi ha 105.000 €? Més ingressos que l’any 
2018? Amb 400 socis menys que hi hauran? 
 
Perquè si recordo bé, a 31 d’agost hi havia 230 nous socis menys, això és un Handicap, 
perquè és un risc dir que ingressaran 105.000€ més que l’exercici 2018, és un gran risc. 
Encara amb aquesta pujada de 2€ no arribareu, vale!! Jo crec que tindrem de fer un altre 
pujada a partir de gener, febrer, tindríem de fer un altre Assemblea i fer un altre pujada, temps 
al temps.” 
 
Pregunta  el President Eduard Escandell: 
 
“Qui era la pregunta, si us plau,  Sr. Yeste? “ 
 
Contesta el soci Josep Lluís Yeste número de soci 10418; 

 
“Perquè és un pressupost valent”  
 
Respon el President Eduard Escandell: 
 
“Considerem que és un pressupost valent, bàsicament pel fet de totes les inversions que s’han 
realitzat, quan estem parlant d’un pressupost evidentment, pot ser un pressupost econòmic, 
pot ser un pressupost financer, o pot ser un pressupost de projecte, de inversions. Evidentment, 
quan fas un pressupost en el qual estàs activant uns immobilitzats, no surt en les comptes de 
pèrdues i guanys, surt realment en un estat d’aplicació d’orígens de fons ( EOAF). 
 
Abans ha passat una bona imatge el Sr. Jordi Mas, en el qual especificava totes les inversions 
que s’ha produït al llarg del 2017-2018. I el que es farà al llarg del 2019, això requereix entre 
altres coses, una eficiència i una eficàcia, tant a nivell directiu com a nivell executiu. 
 
Per altre banda, requereix un esforç com he dit amb les meves paraules inicials, d’esforç per 
part de tots els treballadors/es d’aquest Club. 
 
No és que no arribem, és que no arribarem tots plegats o si arribarem tots plegats, en el sentit 
de que el Club és un, i sumem tots, malgrat la seva creuada constant contra tot el que podem 
fer o deixem de fer. 
 
Evidentment, sempre hem dit que les crítiques són constructives, sempre amb educació i 
respecte, sempre ha pogut dir tot,  més enllà que estiguem d’acord o no estiguem d’acord. 
 
Torno a dir per mi, o per nosaltres, perdoneu, és un pressupost valent en aquest sentit, en el 
sentit de dir que tenim molt molt clar quin és el futur i quin és el pla estratègic que volem tirar 
endavant, quin és el pla d’inversions, com ho volem executar i cap a on ens portarà. Podem 
estar d’acord o no, evidentment només faltaria, però nosaltres confiem amb el projecte, 
confiem per on hem d’anar. 
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Abans ha preguntat altre sòcia pel CNGreen, com és podia fer, o com és farà, de quan 
s’executarà, o quin cost hi haurà? Bé d’entrada, ens garanteixen el 95%, com deia el Sr. Jordi 
Mas. Però de sortida és en el moment del consum, quan paguem el consum, tindrem aquest 
estalvi, la qual cosa no hi haurà una varietat de despeses, si no que hi haurà eficiència 
energètica. Ens portarà al cap del tir, d’aproximadament de tres a quatre anys d’execució del 
projecte, que podrem començar a veure d’aquest estalvi, materialitzat amb diners. Per això 
deia que era un pressupost molt molt valent, evidentment que nosaltres podem contemplar 
que hi hagi una davallada, perquè no serà la pujada segurament de la quota, serà per la 
problemàtica de les instal·lacions, i les obres que hem de realitzar. 
 
Torno a dir, des del 2012 al 2017 hi hagut una inversió important en el Club, però és que del 
2017 al 2019 s’han quadruplicat pràcticament aquesta inversió, és important deixar molt clar 
aquest fet. 
 
Li recordo tot això perquè evidentment ja és va dir en l’Assemblea Extraordinària, que si no 
recordo malament, vostè hi era, quin era el projecte d’inversions i el Pla Director, a banda de 
com ens vàrem trobar el club.” 
 

Pregunta el soci Cèsar Garcia número de soci 70755: 

 “Algun dia estarà la zona d’aigües feta? Quan vaig entrar fa 4 anys, estava ja exposada com 
seria.  Vosaltres vau dir, que si sortíssiu vosaltres, això es faria, vaig preguntar a través del 
facebook i em van contestar que no em preocupés que al final del 2019 estaria feta, està per 
escrit. Si vostè ho busca pel facebook ho veurà, algú de vosaltres m’ho va contestar. 
Simplement volia saber això, si és farà o no és farà. 

A part d’això, em queixo perquè l’aigua sempre està freda, i tot molt malament.  

Vull fer una proposta,  fer una Assemblea Extraordinària, que cada soci pagui entre uns 10€ o 
20€ i que aquests diners siguin per la zona d’aigües.” 

Respon el President Eduard Escandell: 
 
“Recollim la seva proposta per poder posar-la en la pròxima Assemblea de fer una derrama 
per acabar la zona d’aigua. En tot cas, entenc que la pregunta és si la zona d’aigües és farà 
algun dia. 
 
Primer em comprometo ha comprovar si hi ha al Facebook aquesta resposta de la zona 
d’aigües.  
 
Nosaltres vàrem fer una Assemblea Extraordinària, i torno a repetir això, perquè aquesta Junta 
Directiva va entrar el 28 de Juny del 2017, de fet bastantes assemblees ordinàries i bastantes 
extraordinàries, i una d’elles va ser i es va explicar el Pla Director. 
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El Pla Director és el Pla d’actuacions del que seria el ordenament urbanístic d’instal·lació 
esportiva del Club Natació Granollers, hi en aquest vàrem explicar les fases d’execució que hi 
haurà dintre d’elles la zona d’aigües, a més a més el que ens vàrem comprometre en aquella 
Assemblea és que totes les fases d’execució començaran, com bé ha dit el Sr. Jordi Mas per la 
piscina 1 i piscina 2. Primera fase de l’execució. 
 
Nosaltres faríem una Assemblea Extraordinària  per explicar aquest projecte i veure com és 
finançaven, com és feien, o com és podia arribar a fer. 
 
Per tant, està contemplat la zona d’aigües, el que s’ha de veure, quines són les prioritats que té 
el Club, que ja ho vàrem explicar en aquella Assemblea Extraordinària, està explicat, està 
aprovat i està dit. 
 
Més a llarg d’això, el Club ara mateix té altres necessitats molt més urgents, evidentment que la 
zona d’aigües és una necessitat, recollim la seva proposta i mirarem a veure de donar una 
solució en aquest sentit. “ 
 
 
Pregunta el soci Raúl Ramos número de soci 35282: 
 
“Volia saber si el CNGreen també contemplaria la reforma de l’ instal·lació elèctrica d’energies 
renovables com les solars, per auto vestir el subministrament elèctric de la piscina.” 
 
Respon el Sr. Jordi Mas Director Executiu; 
 
“Aquesta primera fase, quan hem dit el CNGreen per nosaltres és un projecte que no hauria 
d’acabar mai, és a dir, l’esforç d’organitzacions de totes les persones col·laborant al medi 
ambient, i fer el món més sostenible no hauria de tenir mai un fi. 
 
El que em presentat avui és un primera fase d’actuacions del CNGreen. 
 
A partir d’aquí per exemple, el projecte del Pla Director que ja s’emmarca, o el CNGreen, ja va 
integrat amb el Pla director. 
 
Totes les actuacions que es facin a nivell arquitectònic en el Club, a partir d’ara, es faran tenint 
en compte, tots els criteris de deficiències i de sostenibilitat. Per exemple, el projecte de 
renovació de les piscines 1 i 2, les velles,  que és preveu una renovació, no només dels vasos si 
no també dels tancaments i de la coberta, hi ha preveu que la seva coberta, tota la superfície, 
sigui col·locar plaques solars. Per tant, sí, es té en compte.” 
 
 
Es procedeix a la votació del punt 5, Aprovació si s’escau, de les noves quotes del 2019-
2020 
 
Es procedeix al recompte de la sala, que són 41, sotmetent a votació: 
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Vots a favor: 34 
Vots en contra: 5 
Abstenció: 2 
 
Queden aprovades les noves quotes. 
 
Es procedeix a la votació del Punt 6, Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019-
2020 
 
Vots a favor: 35 
Vots en contra: 5 
Abstenció: 1 
 
Queda aprovat el pressupost. 
 
PUNT 7: Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els 
requisits establerts a l’article 15. I dels Estatuts 
 
 
No s’ha presentat cap proposta, segons els requisits establerts a l’article 15. I dels 
Estatuts: tenir el suport de 5% dels socis de ple dret de l’entitat i sempre que la sol·licitud 
es presenti 8 dies abans de la data prevista per la reunió. 
 
 
PUNT8: Aprovació, si s’escau, de les modificacions del Estatuts proposades pel 
Consell Català de l’Esport 
 
Exposa la Ana Rusiñol vicepresidenta 1a 
 
“Ens trobem que per motius de salut la Sra. Anna Boza no ha pogut assistir a l’Assemblea. 
A continuació us llegiré la carta que ens ha preparat, 
 
Anna Boza i Rucosa-Advocada 
Barcelona a 17 de desembre de 2019 
 
Benvolguts Srs. i Sres., socis i sòcies del Club Natació Granollers, 
 
Avui, per l’Assemblea havia de ser amb vostès amb les modificacions fetes als Estatuts a 
aprovar, però ahir a la tarda vaig sofrir un esquinç al turmell dret i m’ha estat impossible, i ho 
faig mitjançant aquest escrit, 
 
Per aprovar els Estatus del CNG s’ha de fer en Assemblea de socis i sòcies i després s’ha 
d’inscriure al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport per què desplegui tots 
els seus efectes, tal i com es va explicar a l’interior assemblea en data 25 d’abril de 2019. 
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Va ser en aquesta Assemblea que es varen aprovar uns Estatuts que, una vegada presentats al 
Registre d’Entitats Esportives, van contestar el 9 de maig de 2019 ( l’expedient Id: 1G2BHC05W) 
amb el Requeriment de correccions a la modificació dels Estatuts, amb termini d’un mes per 
presentar aquestes correccions. 
 
En data 14 de maig 2019 i seguint les indicacions de la Junta directiva del CNG, 
Em vaig reunir amb els membres del Registre d’Entitats Esportives i els hi vaig sol·licitar una 
ampliació del termini per tal de dur-ho a terme, i poder així poder corregir i aprovar els 
Estatuts a l’Assemblea prevista per celebrar al mes de Novembre de 2019, que finalment ha 
estat, avui, 17 de desembre. 
 
En data 15 de maig 2019 obtenim resposta i concedeix l’ampliació de termini sol·licitada en 
l’expedient ID: 1G2BHC05W. Diuen, el següent: “ per tal de facilitar-vos la tasca, una vegada 
introduïdes les correccions demanades, em podeu fer arribar per correu electrònic el text 
estatutari, per tal que el revisi amb caràcter previ a la seva aprovació en l’Assemblea de 
novembre de 2019”, tal i com es va fer en data 21 de juny 2019, adjuntant les modificacions 
assenyalades. 
 
En data 26 de setembre de 2019, contesten del Registre d’Entitats Esportives amb observacions 
fetes sobre el nostre escrit dels Estatuts, per tal que s’introdueixin modificacions abans de ser 
aprovats per Assemblea, parlant en dies successius per aclarir conceptes, durant l’octubre i 
novembre, per aplegar-nos a les seves indicacions. 
 
De les converses mantingudes amb els professionals del Registre d’Entitats Esportives Consell 
Català de l’Esport i dels seus requeriments i escrits que  m’han fet arribar, és d’on resulten 
aquests Estatuts del CNG, i totes les modificacions son fruit de les indicacions del Consell 
Català  de l’ Esport per tal de no tenir problemes en la seva  inscripció. 
 
Com advocada del CNG dono màxima garantia jurídica estant en constant contacte amb el 
Registre d’Entitats Esportives Consell Català  de l’Esport per tal que els Estatuts del vostre Club 
s’ajustin a la normativa vigent i a les formalitats que ens  demanen, per ser regulats 
adequadament i inscrits en el Registre d’Entitats Esportives Consell Català de l’Esport. 
 
Si després de ser avui aprovats els Estatuts per l’Assemblea, al presentar davant el Registre 
d’Entitats Esportives Consell Català de l’Esport, tornessin a fer qualsevol requeriment al Club, 
en sereu immediatament informats, com ho heu estat fins ara, per tal de tornar-nos a adequar 
a les seves exigències. 
 
Ben cordialment, 
 
Anna Boza 
Col.19342 ICAB” 
 
S’obre el torn de preguntes:  
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Pregunta el soci Miguel Àngel Gullón número de soci 448: 

“Bona tarda, 

Volia fer una observació, només volia dir que he estat estudiant l’infomació que heu penjat a la 
pàgina web, he vist que el punt 46 B ha sigut modificat però no està marcat en vermell, com si 
fos modificat. 

Si compareu els Estatuts actuals i la proposta de modificació veureu que no està marcat en 
vermell.” 

Respon President  Eduard Escandell; 

“Bona tarda, 

Té tota la raó, ens ho ha fet arribar a través d’un mail i això ho em traslladat als serveis 
jurídics. Ens han comentat que evidentment, i com estava a disposició del soci, tota la 
modificació estatutària, tots els Estatuts, perdó, s’entenia que es podia anar aprovar o no els 
Estatuts en ple.  De totes maneres, agrair-li la seva observació.” 

Es recorda que per aprovar la modificació estatutària es requereix la majoria 2/3 dels 
assistents. 

Es procedeix al recompte de la sala, que són 35, sotmetent a votació: 
 
Vots a favor: 30 
Vots en contra: 1 
Abstenció: 4 
 
Queda aprovat el punt per la majoria dels 2/3 dels assistents. 

PUNT9: Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Defensor del Soci 

Exposa Ana Rusiñol vicepresidenta 1a: 

“Es proposa una ampliació de mandat i ratificació del soci que ostenta el càrrec de Defensor 
del Soci, amb motiu de l’aplicació dels nous Estatuts del Club, que en el seu article 43 estableix 
que l’exercici econòmic s’iniciarà I’1 de setembre i finalitzarà el 31 d’agost. 

Degut a què el seu càrrec de Defensor del Soci es va contemplar en any natural per al 2019, 
tenint en compte aquesta modificació estatutària, es proposa l’ampliació del mandat de Sr. 
Jordi Oliva fins a 31 d’agost de 2020 per tal d’ajustar-ho al nou any fiscal, així com també es 
proposa la ratificació de l’esmentat càrrec.” 

No hi ha preguntes. 
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Com que es tracta d’un òrgan regit i contemplat als Estatuts, no cal passar-ho a votació i, 
per tant, aquest punt queda ratificat. 

PUNT10: Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Consell d’Honor. 

Exposa Ana Rusiñol vicepresidenta 1a: 

“Es proposa una ampliació de mandat i ratificació dels socis que constitueixen el Consell 
d’Honor, amb motiu de l’ampliació dels nous Estatuts del Club, que en el seu article 43 
estableix que l’exercici econòmic s’iniciarà I’1 de setembre i finalitzarà el 31 d’agost. 

Degut a què el Consell d’Honor es va contemplar en any natural per al 2019, i tenint en comte 
aquesta modificació estatutària, es proposa l’ampliació del mandat del mateix fins el 31 
d’agost de 2020 per tal d’ajustar-ho al nou any fiscal, així  com també es proposa la ratificació 
dels socis que formen  la Junta del Consell: 

Presidenta: Encarna López 
Vicepresident: Modest Molina 
Secretària: Núria Marsal 
Vocal: Ramón Amat” 
 
 
No hi ha preguntes. 
 
Com que es tracta d’un òrgan regit i contemplat als Estatuts, no cal passar-ho a votació i, 
per tant, aquest punt queda ratificat. 
 
PUNT 11: Presentació de l’acord per la Junta Directiva envers el compromís i 
adopció de la política de Compliance a l’entitat. 
 
Exposa el President Eduard Escandell: 

“La Junta Directiva del Club Natació Granollers ha evidenciat l’acord del compromís i adopció 
de la política de Compliance a l’entitat, signant una declaració per la qual dotarà d’un Model 
de Prevenció de Delictes en matèria de responsabilitat penal d’empresa, és a dir, un Manual de 
Compliance, per tal d’implementar les mesures de vigilància i control adients per prevenir el 
risc d’esdeveniment de delictes corporatius i/o per reduir la possibilitat de la seva comissió per 
part de la persona jurídica. 

Aquesta decisió s’emmarca dins de la voluntat de la Junta de dotar a l’entitat d’un entorn ètic 
que enforteixi la seva cultura de respecte i compliment de l’ordenament jurídic com a criteri 
que ha de regir la realització de les activitats mercantils i/o empresarials de l’entitat. Un model 
de Compliance que marcarà el compliment de les tasques i funcions dels membres i socis del 
Club, sense cap excepció, i servirà de guia en les relacions que aquesta mantingui amb altres 
entitats, amb els socis, clients, proveïdors, socis de negoci i tercers interessats, en general. Per a 
acomplir aquesta voluntat, la Junta Directiva es compromet a facilitar els mitjans humans i 
materials necessaris per l’efectiva implantació del model de prevenció de delictes. 



 
 

pàg. 29 
 

Amb aquest pas, la Junta Directiva es mostra plenament sensibilitzada i involucrada en el 
procés de la implantació d’un complet, eficient i eficaç sistema de gestió del Club, orientat al 
compliment de la llei, a l’objecte de dur a terme una tasca de govern i gerència basada en la 
responsabilitat, transparència, flux d’informació, observança del Codi Ètic i que serveixi de 
fonament i exemple en el compliment del Sistema de Compliment Normatiu o CCS.  

Sempre ha estat voluntat d’aquesta Junta Directiva dotar de les eines necessàries per a vetllar i 
garantir la instauració de codis ètics i de conducta. Un treball previ de molts mesos i que 
portarà una feina d’implementació que ens ha de permetre ser molt més transparents i 
establir una cultura organitzativa adequada als valors que defensem.  

Recordem que el passat desembre de 2017 es va encarregar a FAURA–CASAS, Auditors-
Consultors, un informe de Due Diligence, en el que els auditors van concloure, entre d’altres 
extrems, que l’entitat hauria de dotar-se d’un Model de Prevenció de Delictes en matèria de 
responsabilitat penal d’empresa (Manual de compliance). Per aquest motiu, el 30 de setembre 
de 2019, els responsables de la Consultora amb col·laboració del despatx Martínez Ramos – de 
la Cruz Advocats van presentar l’estudi inicial de l’organització i el mapa de riscos penals, com 
a primer pas per a encetar l’elaboració i posada en marxa d’un sistema de Compliance, i amb 
el propòsit de continuar avançant en el camí encetat per a donar compliment a les obligacions 
legals del Club.” 

 
No hi ha preguntes. 
 
Aquest punt és una presentació a l’Assemblea d’aquest compromís de la Junta, i per tant 
no és un punt a sotmetre’s a votació, sinó que és merament informatiu. 
 
PUNT 12: TORN DE PARAULA 
 
Es recorda que el soci que ho sol·liciti, se li facilitarà el micròfon, s’haurà d’identificar amb 
nom i cognoms, i formularà totes les preguntes enumerant-les. 
 
La mesa contestarà una per una a les preguntes, donant per tancat el torn de paraula del 
soci, i procedirà a donar la paraula al següent soci que ho hagi sol·licitat. 
 
Estatuts article 18.2.L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts 
inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els 
acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General. 
 
No hi ha preguntes. 
 
PUNT 13: Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa  
 
Es procediex a l’elecció de 2 interventors de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa, 
quan estigui redactada.  
 



 
 

pàg. 30 
 

S’ofereixen com a voluntaris per la signatura de l’Acta de l’Assemblea: 
 
Muriel Escalé Garrell  
Marta Monforte Flamarich, 
 
Es dona per tancada, donant les gràcies als assistents, l’Assemblea General Ordinària. 


