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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 CELEBRÀ EL DIA 25 D’ABRIL DE 
L’ANY DOS MIL DINOU, A LA SEU DEL CLUB NATACIÓ 
GRANOLLERS – CARRER LLUÍS COMPANYS 8 DE 
GRANOLLERS – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
 
Eduard Escandell Díaz                                                                                                                                                                                           
Javier Cuevas Martínez 
Ana Rusiñol Soler 
Mª Cinta Pérez Martín 
Israel Muñoz Carmona 
Irene Suárez Fernández 
Mónica Elorduy Morales 
Sara Bouterin Ramos 
Núria Marsal Oliva 
Encarnación López Hernández 
Juan Evangelista González Calvo 
Mercè Humedas González 
Jordi Mas Pou 
Montserrat Palau Capdevila 
David Conchillo Merino 
Amalia Vega Garcia 
Josep Lluís Yeste Llamas 
Juan Rueda Galera  
Aurora Morata Salvador 
Modest Molina Sánchez 
José Antonio Cuenca Queralt 
Maria Anfruns Masuet 
José Carlos Bartolomé Áviles 
Adrià Sardó Puyol 
Juan Monforte González 
Joana Martínez López 
Domingo Rodríguez Lucero 
Fina Pou Estapé 
Oriol Gasol Tolsa 
Miguel Ángel Gullón García 
Vanessa Rodríguez Cuevas  
Berta Borrás Ribera 
Xavier Vila Morales 
Sara Pacheco Infante 
Joan Guitet Julià  
Núria Lancharro Pascual 
Carmen Alonso Ramos 
Laia Cot Amezcua 
Vanessa Cornado Bausà 
Lorena Morales López 
Yolanda Manzano Fernández 

Pedro Solano Rodríguez 
Francisca Orellana Aranda 
Leandro Herrero Rueda 
Anna del Bas Navarro 
Mª Angeles Corbacho Carretero 
Diego Lara Corrales 
Laura Monforte Flamarich 
Miquel Costa Durán 
Eva Garcia Caballero 
Antonio Lirio Galiano 
José Mª Camps Batlles 
Montserrat Brunés Umbert 
Marta Monforte Flamarich 
 
 
Sergi Rueda Monforte 
Jose Manuel Aribau Jové 
Enric Pey Camps 
Mª Carmen López González 
Roger Torrent Arnau 
Ramón Amat Blanch 
Anna Vives Ballesta 
Jaume Relats Moreno  
Jesús Frutos Ortega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

  
BENVINGUDA I PRIMERA CONVOCATÒRIA 
 
Exposa Ana Rusiñol, vicepresidenta 1a: 
 
Bona tarda a tothom, 
 
Primerament, comentar-vos que la Sra. Cinta Pérez, per motius de salut, no podrà exercir 
com a Secretària del Club, pel que jo, Anna Rusiñol, vicepresidenta primera, actuaré com a 
tal. 
Dit això i 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. 
 
Gràcies per l’assistència i disculpeu les molèsties. 
 
SEGONA CONVOCATORIA 
 
Exposa Ana Rusiñol Vicepresidenta 1a: 
 
Bona tarda i benvinguts a l’Assemblea General Ordinària, que queda constituïda en segona 
convocàtoria. 
 
Es demana permís a l’Assemblea per a què en els primers 5 minuts es puguin prendre 
imatges i gravacions per part del mitjans de comunicació i pel departament de 
comunicació del Club per a què siguin difoses als mitjans de comunicació i canals de 
l’entitat. 
 
Es procedeix a votacions: 
 
En aquests moments a sala són: 43 persones. 
Vots a favor: 42 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 1  
 
Exposa Ana Rusiñol Vicepresidenta 1a: 
 
Enregistrament en vídeo per l’Acta. 
 
S’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. 
 
MESA DE L’ASSEMBLEA   
 
La mesa de l’Assemblea està integrada per: 
 

• Eduard Escandell, president 
• Cinta Pérez, secretària 
• Xavier Cuevas, tresorer 
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• Ana Rusiñol, vicepresidenta primera 
• Joan Rueda, vicepresident segon 
• Ferran López, que excusem la presència que per motius personals no 

ha pogut assistir. 
 
També a la mesa es compta amb la presència d’Anna Boza, assessora jurídica del Club. 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 

• Informe del senyor president 
• Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2018 
• Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2018 
• Ratificació, si s’escau, de les noves quotes del 2019 
• Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost fins a juliol 2019 
• Ratificació, si s’escau, del Consell d’Honor 
• Ratificació, si s’escau, del Defensor del Soci 
• Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els 

requisits establerts a l’article 15.I dels Estatuts 
• Torn obert de paraules 
• Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa 

 
 
FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA 
 
Exposa Ana Rusiñol: 
 
Pel que fa al funcionament d’aquesta Assemblea, us informem 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. 
 
Comencem amb l’informe del Sr. President; 
 

1. Informe del senyor president 
 
Exposa el president, Eduard Escandell, donant prèviament la benvinguda als socis i sòcies 
que estan a la sala, 
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Benvolguts socis i sòcies,  
 
La Junta Directiva vol agrair la vostra presència en aquesta Assemblea Ordinària de socis i 
sòcies del Club Natació Granollers, donat que és l’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.  
 
Al llarg d’aquest 2018, primer any complert de gestió d’aquest Junta directiva que tinc 
l’honor de presidir, hem pogut gaudir de molts èxits esportius i socials, però, per damunt 
de tot, de veure com, a poc a poc, estem sent capaços de poder avançar en les direccions 
que ens vàrem plantejar des d’un inici i que ens portarà a assolir els objectius marcats.  
 
 
Així doncs, tot i estar a un terç, aproximadament, del mandat per al que vàrem ser escollits, 
i malgrat que encara ens queda molta feina per fer, podem dir que, molts dels punts que 
ens marcarem com objectiu del programa electoral ja s’han materialitzat.  
 
Dins del Projecte Social, hem vist la creació d’un Consell d’Honor, fruit de la participació de 
moltes sòcies i socis cridats a participar, així com la creació de la figura del Defensor del 
Soci; hem estat implicats –i seguim- en la vida social de la ciutat; i al llarg de l’any 2018 hem 
fet una Assemblea Extraordinària per decidir i exposar els plans de futur de l’entitat.  
 
En referència al projecte econòmic, s’ha treballat l’equilibri pressupostari, el pla de 
patrocini i mecenatge, l’aprofitament de les instal•lacions per generar ingressos recurrents 
(cessió d’espais, publicitat en pantalles...)  
 
En tant a la utilització de la piscina exterior, s’ha pogut realitzar l’ampliació de l’horari 
d’obertura, com també s’ha dut a terme la renovació de les dues piscines descobertes (tant 
la petita com la gran).  
 
Si parlem de Fitness, cal veure el recondicionament del terra, així com la creació de nous 
espais de treball, amb l’ampliació de la graella d’activitats.  
 
De cara als treballadors del club, part molt important i de la que ens hem de sentir 
orgullosos, s’ha implementat un criteri d’estricte compliment de la normativa laboral, així 
com la promoció interna i un pla de formació per als treballadors.  
 
Per últim, si parlem de la nostra raó de ser, les seccions esportives, cal veure la creació de 
la figura del Director Tècnic Esportiu, que ha dut a terme els Projectes esportius, juntament 
amb els Caps de Secció i la resta de tècnics del club; s’han impulsat els diferents programes 
d’orientació esportiva i professional, fruit dels acords amb diferents entitats; i no podem 
oblidar-nos de les sessions de formació de pares i la recuperació de la informació en 
taulell.  
 
És obvi, que ens queda molta feina a fer, però aquests són alguns exemples del què s’ha 
anat treballant al llarg d’aquest any i que ens ha de portar, com hem dit, a assolir els 
objectius plantejats. Tot això, sense oblidar-nos del més important, el treball en valors i la 
conscienciació i implementació del Codi Ètic del Club.  
 
Volem aprofitar per agrair l’esforç de tots els treballadors del club al llarg d’aquest 2018, 
essent coneixedors del seu treball i la seva implicació per assolir els reptes plantejats. 
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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. 
 
 

2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2018 
 
Exposa Ana Rusiñol: 
 
Donem la paraula al Sr. David Conchillo, Director Tècnic, que exposarà la memòria 
esportiva del 2018. 
 
 
Exposa David Conchillo, Director Esportiu: 
 
 
El Club Natació Granollers va tornar a demostrar durant la campanya passada amb els 
quatre esports federats la seva progressió, ho volem destacar en quatre àmbits: 
 

• Àmbit de l’esport d’alt rendiment 
- Presència a l’alta competició Internacional 

 
• Àmbit de l’esport Nacional i territorial 
- Augment en la participació en competicions Nacionals i territorials 

 
• Àmbit de la formació esportiva/educativa 
- Millora en el treball de base i en categories de formació 

 
• Àmbit de posicionament Nacional com entitat esportiva 
- Club referent 

 
Àmbit de l’esport d’alt rendiment 
Els nostres esportistes varen tenir presència representant a l’equip Nacional en 3 de les 4 
modalitats esportives. 
Volem destacar segons calendari de la RFE (Real Federación Española) els Campionats de 
referència, els considerats més importants de la temporada Internacional, on els nostres 
esportistes varen participar amb l’equip Nacional. 
 
La Secció de Natació 
Vàrem tenir representació Nacional al : 
1. Campionat d’Europa Júnior (Campionat referència) 
2. Copa del Món FINA (Campionat referència) 
 
La Secció Natació artística 
Vàrem tenir representació Nacional al : 
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1. Campionat d’Europa Absolut (Campionat referència) 
2. Campionat del Món Júnior (Campionat referència) 
3. Campionat d’Europa Júnior (Campionat referència) 
4. Copa Mediterrània Infantil (Campionat referència) 
 
La Secció Gimnàstica Artística 
Vàrem tenir representació Nacional al : 
1. Campionat d’Europa Júnior (Campionat referència) 
 
Aquest àmbit representa pel Club, orgull i constatació de la feina ben feta. 
Orgull per la nostra participació i representació en competicions d’àmbit Internacional amb 
els nostres esportistes a l’equip Nacional. 
I la Constatació per seguir el pla esportiu/educatiu durant totes les etapes formatives dels 
nostres esportistes i poder garantir una base sòlida per afrontar l’etapa d’alt rendiment. 
 
Esportistes d’alt Nivell temporada 2017 – 2018 
 
Secció Natació 
Marcos Gil CAR 
Júlia Pujadas CAR 
 
 
Secció Natació Artística 
Ariadna Arisó CAR 
Abril Conesa CAR 
 
Secció Gimnàstica Artística 
Eduard Méndez CAR 
Berta Pujadas CAR 
Helena Lucas CAR 
Lluna Casanova CAR 
 
Àmbit de l’esport Nacional i territorial 
Seguim tenint una alta participació en aquest àmbit 
 
Les Seccions Esportives de Natació i Gimnàstica artística, van tenir una representació en les 
dues categories, masculina i femenina en aquest àmbit, obtenint una bona 
proporcionalitat. 
 
La nostra participació en la Secció de Waterpolo a nivell Nacional va estar representada 
únicament en categoria masculina i per part de la Secció de Natació artística la nostra 
representació a nivell Nacional va ser en categoria femenina. 
 
En l’àmbit Territorial la nostra participació en totes les Seccions és en ambdós categories 
Tots els equips del Club, que segons normativa RFE (Real Federación Española) poden 
participar en competicions Nacionals, es va tenir representació. 
 
En l’àmbit Territorial tots els equips de les diferents Seccions Esportives van tenir una alta 
participació. 
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Dels objectius esportius Nacionals, volem destacar els aconseguits per als equips referents, 
on la Secció de Natació va poder consolidar la permanència a 1era Nacional absoluta amb 
la Categoria Femenina, així com la Secció de Waterpolo la seva permanència a 1era 
Nacional absoluta amb la categoria Masculina. 
 
La Natació Artística un any més va posicionar-se en la primera posició en el Campionat 
Nacional en les categories, Aleví, Infantil i júnior, aquesta situació privilegiada ens va fer ser 
el Club referent en aquesta modalitat. 
 
La Secció de Gimnàstica Artística va poder mantenir la primera divisió en la lliga Iberdrola 
per equips en categoria femenina, consolidant la gimnàstica amb els millors Clubs 
d’Espanya. 
 
Àmbit de la formació esportiva/educativa 
En aquest àmbit volem destacar la feina dels tècnics en la vessant esportiva i posar en 
valor el nostre projecte educatiu (IAPE) vinculat amb l’institut Carles Vallbona. 
 
En la vessant esportiva, l’equip tècnic ha tornat a demostrar la seva professionalitat, 
dedicació i bona orientació dels esportistes del Club, no només en el desenvolupament, 
aprenentatge i entrenament per aconseguir els millors resultats esportius durant la 
temporada, també en la seva educació en valors, compromís i perseverança davant de tots 
els reptes que envolten la vida de l’esportista i les seves famílies. 
 
Pel que fa a la incorporació dels més petits/es a les Seccions del Club, volem destacar la 
gran feina feta de la CNGEscola, ho destaquem per la bona aportació dels esportistes a la 
base dels nostres esports federats. 
 
En la vessant esportiva/educativa, el projecte IAPE després de 9 anys del seu funcionament, 
ens ha proporcionat tenir uns 135 esportistes vinculats per poder combinar l’entrenament 
i l’educació. 
 
 
Durant la temporada 2017 – 2018 es van vincular 15 esportistes de les 4 Seccions 
esportives del Club. Aquest fet ens va donar un impuls esportiu per als esportistes, així 
com poder donar a les famílies un entorn de seguretat i una millora en la logística diària. 
 
També m’agradaria destacar el conveni signat durant la temporada passada, amb la Uvic 
que dona possibilitats de tenir avantatges en l’etapa universitària per als nostres 
esportistes. 
També cal destacar el segon any d’acord amb SingularMatch que ens ha ajudat a 
l’orientació esportiva/formativa d’alguns esportistes absoluts del Club. 
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Àmbit de posicionament Nacional com entitat esportiva 
 
El Club Natació Granollers segueix sent un Club de referència Nacional, Territorial i de la 
nostra Ciutat. 
 
Volem destacar en aquest últim els guardons a millors esportistes durant la temporada 
2017 – 2018, a la Festa de l’Esport de l’Ajuntament de Granollers, on ens vàrem endur dos 
guardons. 
Millor esportista promesa masculí i femení. I on també vàrem tenir dos finalistes a millor 
esportista sènior. 
 
Pel que fa al posicionament com a Club Català, l’any 2017 la Federació Catalana va otorgar 
el guardó al 5è millor Club. A més a més es va rebre la placa al 50è aniversari de l’entitat, 
així com el reconeixement pels èxits esportius destacats, com la medalla al mèrit esportiu, 
menció especial en categoria d’edats i reconeixement als esportistes guanyadors de les 
travessies i Copa Catalana de fons. 
 
Per últim volem destacar que a nivell Nacional el Club Natació Granollers continua sent un 
referent Nacional, tant a nivell individual per la participació dels nostres esportistes i 
tècnics a les convocatòries Nacionals representants a les competicions internacionals, com 
en els equips que tenim inscrits a les lligues Nacionals Absolutes de màxim nivell. 
 
Moltes gràcies per la seva atenció 
 
Exposa Ana Rusiñol: 
 
Abans de passar la paraula, el soci que vulgui intervenir ha d’agafar el micro i identificar-se 
amb nom i cognoms i número de soci. 
 
No hi ha preguntes al respecte. 
  
Es procedeix a la votació 
En aquests moments a sala són: 63 
Vots a favor: 63 
Vots en contra: 0 
Abstencion: 0 
 
 

 
 
3-Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2018 

 
   Exposa Jordi Mas, Director Executor: 
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BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2017 I 2018 
 
 

 
                                            COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2017/2018 
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                                                 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018 
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13 
 

 
 
 

S’obre el torn de preguntes, 
 
- Sol·licita la paraula el soci Sr. Josep Lluís Yeste; 

 
 Qui inicia la seva exposició parlant del Passiu Corrent i de l’Actiu Corrent, qüestionant la tresoreria del club 
tot dient que s’ha minorat la tresoreria des de que el Sr Escandell va prendre possessió de la Presidència, i 
indica que quan el Sr Escandell va ser President hi havia uns 800.000,00.-€ en caixa i ara la caixa és 
d’aproximadament uns 300.000,00.-€.  Mitjançant el seu portàtil i ensenyant una gràfica als assistents 
qüestiona el Fons de Maniobra, tot comparant aquest Fons de Maniobra que hi havia amb la presidència del 
Sr Mas i l’actualitat.  El Sr Yeste, qüestiona el Fons de Maniobra, i comenta que amb aquest no tindrem per 
fer res, tot acabant la seva exposició. 

  
- El Sr President, Eduard Escandell, li sol·licita saber quina és la seva pregunta exactament. 
 
- El Sr. Yeste, li contesta que vol saber on està aquest diferencial de diners, concretament els 

500.000,00.-€ 
 
- El Sr President, Eduard Escandell, li contesta, que ha donat d’entrada dades que son incertes donat 

que aquesta Junta no comença amb 800.000,00.-€ a caixa, i això ja es va contestar i explicar en 
l’Assemblea extraordinària de Febrer del 2.018 a on vàrem exposar la Due Dilligence.  Dit això, cal 
veure les dades en el seu conjunt, i el que implica el Patrimoni Net i l’Actiu No Corrent (Inversions).  
Què vol dir això?  Bàsicament significa que des del 2.014 les inversions en aquest club han estat 
bastant poques per el que necessita una entitat com aquesta, que és una entitat sense ànim de lucre 
i el que es necessita és invertir en les instal·lacions.  Dit això, el que cal veure és que al llarg d’aquest 
exercici que presentem hem realitzat una inversió e més de 700.000,00.-€.  Un cop realitzada 
aquesta inversió, una bona part s’ha pagat amb tresoreria, amb les facilitats dels proveïdors i amb 
finançament.  Donades les circumstàncies en que es vàrem trobar el club, donat el Pla Estratègic en 
que està treballant el club, i el Pla Director, que ja vàrem presentar en una altre Assemblea 
Extraordinària  (data), no el podem dur a terme sense endeutar-nos.  De fet, el Sr Jordi Mas, li ha 
presentat una dada molt més interessant encara, que és la capacitat que tenim nosaltres de poder 
pagar cada any una xifra que ens remeti assolir els objectius que hem anant presentant en les 
assemblees ordinàries i extraordinàries, i que hem d’assolir en els propers anys que ens resten.  De 
fet, nosaltres no podem fer una inversió infinita, no la podem fer, tenim una capacitat limitada i si 
fem una projecció de les dades que ha presentat el Director Executiu del club, veuríem que podem 
fer com una inversió màxima d’entre 1.400.000,00.-€ i 1.600.000,00.-€.   
 

Interromp el Sr Yeste el parlament del President, tot indicant que no està d’acord.  Davant d’aquest fet el Sr 
President li demana al Sr Yeste que, si us plau, li deixi acabar, i li recorda que l’educació i el respecte és 
primordial. 
 
Seguint la seva resposta, el r President, reprèn la paraula indicant el màxim de inversió prevista.  Afegeix, que un 
club com el nostre, sense inversió, és un club que tendeix a la deriva.  Nosaltres, cal que activen tot el Pla de 
inversions que necessitem per els propers anys.  Això serà dur?  Li garanteixo que serà dur, principalment per 
els treballadors de la casa que han de patir que cada dia, cada mes, i cada trimestre estem exigint i exigint.  Però 
gràcies al seu esforç ho podrem assolir.  Per últim, comenta, que per sort a data d’avui, demà no ens tancaran la 
llum.  
 

 
 

- La sòcia Encarna López, sol·licita la paraula i fa una reflexió al respecte i pregunta: 
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Dirigint-se al Sr. Yeste diu que si aquestes partides han passat per un auditor, no és tan fàcil fer 
desaparèixer els 500.000 €.  Per altra banda, fa una pregunta al Sr. Escandell dient si aquestes auditories 
les pot consultar qualsevol soci. 

 
- El Sr President Eduard Escandell, respon: 

 
Qualsevol soci que vulgui consultar aquests números que estan auditats ho pot fer, el Club no te 
l’obligació de realitzar auditories, però per tranquil·litat de tots els socis no hi ha cap problema en fer la 
consulta.  Afegeix el Sr President que, com a curiositat i fet d’imparcialialitat, cap membre de la Junta 
Directiva s’ha reunit amb l’auditor per veure o fer cap comentari respecte a la feina, i que es van limitar a 
signar el informe e l’auditoria i l’auditoria en si mateix un cop aquesta ja havia estat realitzada. 

 
- Sol·licita la paraula el soci El Sr. Gullón, qui comenta que vol fer un parell de preguntes, per aquest 

ordre: 
 

Primer, si és possible saber la quantitat aproximada que s’ha invertit en les quatre inversions més 
importants que s’han fet fins ara. 
 
Segona pregunta, si és cert la quantitat que exposa el Sr. Yeste del fons de maniobra de que ha baixat de 
108.000 € a 1.000 €. 

 
 

- El Sr President Eduard Escandell, respon: 
 
Que li dona la paraula al Sr. Jordi Mas per a respondre la primera pregunta. I ell mateix respon la segona 
qüestió dient, que si és cert la xifra del fons de maniobra, i explica que és important saber que significa  
un fons de maniobra i entendre que no som una empresa convencional on podem analitzar amb ratis 
convencionals, entenen que no és lo mateix una entitat sense ànim de lucre que una empresa 
metal·lúrgica o una empresa de serveis. Som una empresa sense ànim de lucre i la nostra obligació com 
a entitat és reinvertir el màxim possible en el bé del soci.  Això vol dir, per damunt de tot en 
instal·lacions.  Aquest fet implicarà que hi hauran inversions que es podran tirar endavant endeutant-
nos i d’altres es pagaran mitjançant la tresoreria, i això el que fa és que aquest fons de maniobra 
disminueixi. El que està clar és que nosaltres farem allò en el que ens vàrem comprometre que és a tenir 
uns pressupostos equilibrats, a buscar sempre la inversió màxima que pugui garantir la viabilitat 
econòmica i el benestar de les inversions i el interès del socis, esportistes i treballadors.   En referència a 
la primera pregunta cedeix la paraula al Dir Executiu Sr Jordi Mas.  
 
- El Sr Director Executiu  Jordi Mas respon: 

 
Respon al Sr. Gullón que la quantitat aproximada no és tal sinó que ha exposat la quantitat exacte en 
l’exposició inicial i que la torna a mostrar per si hi ha cap dubte. 
El Soci Sr Gullon es disculpa tot dient que no ho havia vist  

 
 

Sense cap més pregunta és passa a fer recompte de la sala. 
 

En aquests moments a la Sala hi ha 63 persones, 
 
Vots a favor: 59 
Vots en contra: 3  
Abstencions: 1 

   
 

4. Ratificació, si s’escau, de les noves quotes per l’any 2019 
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Exposa el Director Executiu  Sr. Jordi Mas: 
 
 
En data 2 de gener de 2019 es va informar al socis del club que es procediria a l’actualització de les quotes 
socials per a 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.e dels Estatuts del Club. 

A l’espera de la publicació de l’IPC de desembre i per tal de no fer cap estimació, l’IPC es va aplicar al mes de 
febrer amb el retroactiu de gener. Per tant, el rebut de febrer va recollir  l’aplicació del percentatge de dos 
mesos (gener i febrer), quedant regularitzades les quotes a partir del mes de març. 

  
Quota 
2018 

IPC Catalunya 
2018 

Augment 
Quota 
2019 

Soci numerari 40,09 € 1,4 % 0,56 € 40,65 € 

Soci aspirant 32,94 € 1,4 % 0,46 € 33,40 € 

Soci major 65 anys 20,39 € 1,4 % 0,29 € 20,68 € 

 
 
 

S’obre el torn de preguntes, 
 

No hi ha preguntes. 
 

Exposa Ana Rusiñol: 
 

Com que es tracta de l’augment de l’IPC contemplat als Estatuts, no cal passar-ho a votació, i per tant, 
queda ratificat aquest punt. 

 
 
 
 
  5. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost fins a juliol  2019 
 

Exposa el Director Executiu  Jordi Mas: 
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Es passa al torn de preguntes: 
 
 

- La soci Encarna López, pregunta: 
 

La Sra. Encarna pregunta si l’import de 3€ que s’han d’abonar al Centre d’Atenció al Soci per poder 
accedir a la zona d’aigües representa un ingrés important. 

 
- El Sr. Mas, respon: 

 
Que aquest import és un dipòsit no un ingrés, i en cas de deixar d’accedir a la zona d’aigües es retorna 
l’import dels 3€. 

 
- El Sr. Gullón, pregunta: 

 
Quin cost suposa pel Club la compra d’aquestes targetes i perquè no es continua accedint a la zona 
d’aigües amb el mateix sistema que hi havia fins ara. 

 
- El Sr. Mas, respon: 

 
El sistema d’accés que teníem fins ara era un sistema de biomètrics, i el problema que hi ha es que són 
molt antics i s’han deixat de fabricar, però es té previst una modificació de tot el control d’accés i canviar 
tots els lectors. 

 
És per això que fins que no posem els nous lectors s’ha optat per una solució provisional. 

 
A més, la zona d’aigües es vol tenir controlada i des de que tenim fets malbé els biomètrics estan entrant 
persones no autoritzades, per tant s’ha pensat que era la millor opció temporal. 

 
- El Sr. Cuenca, comenta: 

 
El Sr. Cuenca dóna la seva opinió al respecte dient que aquestes targetes son molt incòmodes per portar 
a la zona d’aigües ja que no tens res per poder guardar-les. 
I afegeix, referent a la fiança de 3 €, que és donar la responsabilitat al soci, i exposa de enumerar-les i 
sancionar amb aquests 3 € a aquell que perdi la targeta. Demana la reconsideració d’aquesta decisió. 
 

 
- El Sr. Mas, agraeix el seu suggeriment al Sr. Cuenca dient, que som conscients de la incomoditat i 

que és només una solució provisional fins el canvi de tot el nou sistema de control d’accés.  
 

Sense cap més pregunta es passa a fer el recompte de la Sala. 
 

En aquests moments a la sala hi ha 63 persones. 
 
Vots a favor: 57 
Vots en contra: 4  
Abstencions: 2 

 
Queda aprovat el pressupost 2019 
 
 

 
  6. Ratificació, si s’escau, del Consell d’Honor 
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Exposa el Vicepresident  Sr. Joan Rueda: 
 
Dijous 24 de gener es va constituir oficialment el Consell d’Honor, integrat per un total de 103 socis i 
sòcies numeraris majors de 60 anys i amb 25 anys d’antiguitat ininterrompuda al Club. En la reunió de 
constitució, quatre socis  van quedar ratificats pels consellers per a que formessin Junta: Encarna López, 
Nuria Marsal, Ramon Amat i Modest Molina. 

 

La nova Junta del Consell d’ honor, reunida el 20 de març de 2019, van assignar els càrrecs de la següent 
manera: 

Presidenta:  Encarna López 
Vicepresident: Modest Molina 
Secretaria: Núria Marsal 
Vocal: Ramón Amat 

El Consell d’Honor és un òrgan de mèrit i honor, que recullen els nous Estatuts aprovats en Assemblea 
General Extraordinària del 25 d’octubre de 2018. Amb la constitució d’aquest Consell, de reconeixement 
social, s’obre una nova via per a què la massa social estigui més present en la vida de l’entitat, actuant 
com òrgan de consulta i participant de manera activa, fent propostes a la Junta Directiva sobre la marxa 
ordinària de l’entitat, així com promovent vincles de participació i col·laboració en les activitats socials i 
esportives que s’organitzen. 

 
S’obre al torn de preguntes. 

 
- El Sr. Gullon: 
 
Qüestiona el perquè van escollir com a criteri, socis majors de 60 anys i no de 40 anys, com fan altres 
Clubs. I, en canvi, si es va tenir en compte representar a tots els socis de diferents franjes d’edat al 
Consell Avaluador.  

 
- El Sr President Eduard Escandell respon: 

 
El motiu bàsic d’escollir a socis amb una edat compresa de 60 anys en amunt no ha sigut més que la de 
pensar que era l’edat més adequada per fer aquest senat. 
 
En el que respecta al Consell Avaluador, si es va decidir que estiguèssin totes les edats representades, a 
més amb un sistema de representció que podia garantir la representitivitat de totes les sòcies i socis del 
club. 

 
Sense cap més pregunta. 

 
Exposa Ana Rusiñol: 

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

 
 

7.- Ratificació, si s’escau, del Defensor del Soci 
 
Exposa el Vicepresident 2n Joan Rueda: 
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En reunió de Junta Directiva del dia 11 de març 2019, va quedar ratificat el càrrec de Defensor del Soci 
que va acceptar el soci Jordi Oliva a data de 5 de març de 2019. 

El Defensor del Soci és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, de caràcter consultiu, 
nomenat per la Junta Directiva amb una durada d’1 any prorrogat per mutu acord. El defensor del soci 
ha de tenir 10 anys d’antiguitat a l’entitat  i estar al corrent del pagament de la quota. Una figura que 
queda regulada en els nous Estatuts aprovats en Assemblea General Extraordinària del 25 d’octubre de 
2018. 

Es passa al torn de preguntes. 

- El Sr. Gullón, pregunta: 

Si la Junta Directiva diu que el Defensor del Soci ha de ser una figura externa a la Junta, perquè són ells 
mateixos que trien al Defensor del soci.  

- El Sr President  Eduard Escandell, respon: 

Això és per una qüestió legal. Quan es va plantejar els diferents òrgans com el Consell Avaluador, el 
Defensor del Soci o el Consell d’honor, la nostre assessora jurídica va comentar i assenyalar que hi 
havien òrgans que, per part de la Junta Directiva, no es podien delegar totalment la responsabilitat als 
socis, com és en el cas del Defensor del Soci i el Règim Disciplinari. El motiu és bàsicament que la Junta 
Directiva és la màxima responsable de tot el que succeeixi al Club, i per tant havíem d’assumir tota la 
responsabilitat. 

Aprofita per explicar que, seguint les directrius de la nostre assessora jurídica, tant per nosaltres com 
per altres juntes Directives s’ha donat compliment per començar a realitzar una Complience que 
garanteix que la activitat jurídica queda emparada.  

- El Sr. Cuenca, pregunta: 

Quina és la manera o el medi que s’ha de fer servir per fer arribar qualsevol dubte o queixa al Defensor 
del Soci.  

- El Sr President Eduard Escandell, respon: 

Que, arrel de presentar aquesta figura a l’Assemblea, es donarà a conèixer a tots els socis la figura del 
Defensor del soci i s’establirà un sistema via correu electrònic per a que tots els socis puguin fer arribar 
qualsevol dubte o queixa. 

El Sr. Gullón, pregunta: 

Quins criteris s’han escollit per triar el Sr. Oliva com a Defensor del Soci. I si el Sr. Oliva estava a 
l’assemblea. 

- El Sr President  Eduard Escandell, respon: 

Els criteris que es van establir per a la figura del Defensor del Soci, van ser els següents; antiguitat 
considerable com a soci del Club, estar present en el dia a dia del Club i una assistència de més de 
quatre vegades a la setmana a la instal·lació, i a partir d’aquí es va fer la tria.  En tant a si està o no 
present a Sala, es comenta que sense la llista d’assistents, ara mateix, no té possibilitat de dir si està o no 
a Sala. 

Sense cap més pregunta. 
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Exposa la Vicepresidenta 1a Ana Rusiñol: 

Com que es tracta d’una figura regida i contemplada als Estatuts, no cal passar-ho a votació i, per tant, 
aquest punt queda ratificat. 

 

8. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits 
establerts a l’article 15.I dels Estatuts 

Exposa Ana Rusiñol: 

No s’ha presentat cap proposta, segons els requisits establerts a l’article 15.I del 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. 

Recordem que els antics Estatuts es requeria el 10% de suport. 

 

9. Torn de paraula 

Recorda la Vicepresidenta  1a Ana Rusiñol: 

Que el soci que ho sol·liciti, se li facilitarà el micròfon, s’haurà d’identificar amb el nom i cognom, i 
formularà totes les preguntes sobre el punt a 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. 

 

- El Sr. Josep Maria Camps, exposa: 

Que va llegir el mes passat als mitjans locals de Granollers que el Club rebrà una subvenció de 850.000 € 
per part de la Diputació Europea, la Generalitat..., i pregunta com repercutirà al Club i en què s’invertirà 
aquests diners.  

I segona qüestió, pregunta si es pensa arreglar les dutxes de la Piscina 3. 

- El Sr President Eduard Escandell respon: 

Que no és coneixedor de la notícia de que el Club rebrà aquests diners.  

Referent a la segona pregunta, comenta que són coneixedors de totes les mancances i per aquest motiu 
hi ha un Pla Director que es va presentar a l’anterior Assemblea on recull un munt d’inversions 
importants que representarà unes millores importants de les nostres instal·lacions que afectarà 
positivament a espais com vestuaris, piscines, espais per esportistes, sales per a socis, etc.  

Per tant, està previst no malgastar els diners en reparacions que posteriorment estan incloses en el Pla 
Director. 

- El Sr. Gullón exposa i pregunta: 

En quins altres Clubs els empleats són membres de l’assemblea. I seguint la pregunta, quants empleats 
hi són a l’assemblea, ja que fa 40 anys no es permetia que els empleats tinguéssim dret a vot a 
l’assemblea.  

- El Sr President Eduard Escandell respon:  
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Que desconeix el nombre de treballadors que hi són actualment presents a l’assemblea perquè no té el 
llistat d’assistència a la taula. I continua, que no és obligació del treballador ser soci de la mateixa 
manera que el soci treballador no té obligació d’anar a l’assemblea, però és cert que el que és soci és 
soci a ple dret.  

- El Sr. Gullón continua: 

Si són socis del Club Natació Granollers perquè paguen la meitat de la quota. I torna a preguntar si sap 
d’altres Clubs, -insistint que ell coneix, si els treballadors són assistents a l’assemblea.  

- El Sr President Eduard  Escandell respon: 

No és coneixedor de quins Clubs els socis treballadors assisteixen o no a les assemblees. Explica que el 
Sr. Jordi Mas durant la seva exposició ha parlat només de 3 tipus de quota, i que al final queden 
simplificats en el fet de si s´on socis de ple dret o no, fet que no impedeix els descompte ni les 
distincions per ser socis de ple dret el fet de tenir descomptes per ser família nombrosa, o si tenen 
alguna minusvàlua, o són treballadors, i així ho reflecteix els estatuts. 

- El Sr. Gullón recorda: 

Que amb el Sr. Josep Maria Mas es podia tenir una conversa i no tenir un límit de preguntes.  

Anna Rusiñol recorda que a l’inici de l’assemblea s’ha explicat la manera de funcionar per tal de 
promoure l’ordre i el diàleg, i la Junta Directiva sempre ha funcionat d’aquesta manera.  

 
10.-Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa 

 
Exposa Anna Rusiñol a l’elecció de dos interventors de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa, quan 
estigui redactada.  

 
 S’ofereixen voluntaris per signar l’acte: 
 

Sr. Modesto Molina Sánchez 
Sr. Josep Maria Camp Batlles. 

 
 
 Es dóna per tancada, donant les gràcies als assistents, l’Assemblea General Ordinaria.  


