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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ 
GRANOLLERS JUNTAMENT AMB ELS SENYORS SOCIS 
EN L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, QUE SE 
CELEBRÀ EL DIA 27 D’ABRIL DE L’ANY DOS MIL 
DISSET, A LA SEU DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS – 
CARRER LLUÍS COMPANYS 8 DE GRANOLLERS – 
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ASSISTENTS 
Eva Garcia Caballero 
Josep Maria Mas Rosas 
Israel Muñoz Carmona 
Sara Ramos Bouterin 
Cristina Corral Palacios 
Irene Suárez Fernández 
Vanessa Rodríguez Cuevas 
Mónica Elorduy Morales 
Ariadna Mas Pujadas 
Joana Martínez López 
Montserrat Palau Capdevila 
Domingo Rodríguez Lucero 
Albert Garcia Cañizares 
Aurora Morata Salvador 
Enrique Castelló Pou 
Pere Calvo Soria 
Jaume Relats Moreno 
Susana Canal Lorenzo 
Eduardo Escandell Diaz 
Xavier Cuevas Martínez 
Ma Cinta Pérez Martin 
Maria Anfruns Masuet 
Fina Pou Estapé 
Antonia Bonet Galbany 
Núria Morales Rosselló 
Antonio F. Plaza Sánchez 
Jose Luis Yeste Llamas 
Adrià Sardò Puyol 
Guillem Abella Gusto 
Enric Pey Camps 
Julio Miquel Troyano Martínez 
Mario Rodríguez de Lizana 
Jennifer Moreno Cruz 
Mireia Hernádez Ruda 
Jordi Vera Guerrero 
Miguel Granero Patón 
Mercedes Muñoz Rodríguez 
Mireia Pons Arranz 
Ma Teresa Pérez Domínguez 
Pilar Pérez Domínguez 
Santiago Roque Sape 
Mercedes Brranco Escoz 
Montserrat Pujadas Mateu 
Maite Robles Portillo 
Oriol Gasol Tosa 
Esteban Mangas Reyes 
Meritxell Requena Grau 
Monica Moliner Fernández 
Meritxell Martin Reina 
Berta Serra Vilar 
Salvador Estany i Bassa 
Nuria Marsal Oliva 
Jordi Oliva Font 
Diana Roca Cullell 
Pere Espinosa Fernández 
Oriol Espinosa Llorens 

Modesto Molina Sánchez 
Rafael González Ledesma 
Abdelkader Bpumoubat Gharbaoui 
Montserrat Morell Aumedes 
Elisabeth Jutgla Salvado 
Miguel Angel Gullón Garcia 
Margarida Gisbert Aznar 
Josep Manuel Aribau Jové 
Joan Guitet Julia 
Angel Calero Rosa 
Ma José Sánchez Delgado 
Magda Balastegui González 
David Cano Jiménez 
Juan Prieto Vila 
José Bartolomé Avilés 
Berta Borras Ribero 
José Antonio Ballesteros Martin 
Raimon Bosch Serra 
Eneko Martos del Rio 
Ma Dolores Pérez Arridoa 
Eduardo Llorens Lieste 
Pau Carod Royo 
Arnau López Conchillo 
Jaume Saez i Valls 
Pablo Quattrochio 
Albert Capeta Castillo 
Carlos Caballero Tapias 
Marta Decabo Rodríguez 
Ernest Sugrañes Arnau 
Xavier Vila Morales 
Francisco Fernández Ruiz 
Enric Lloreda Cano 
Víctor Rodríguez Navarro 
Miguel Caralt Riera 
Agustín Molero Tejada 
Montserrat Guardia Maspons 
Ma Carmen Olmo Burgos 
Olga Saez Ruiz 
Ferran Seco Guix 
Josep Bach Lladó 
Monica Miras Sánchez 
Jordi Jorba Vilasis 
Mireia Berniol Suriñach 
Raul Bosch Sola 
Leandro Herrero Rueda 
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Es presenta la Junta Directiva, presidida pel Sr. Josep Maria Mas, el vicepresident Sr. Pere 
Calvo, el secretari Sr. Domingo Rodríguez Rodríguez, i els vocals Sr. Josep Bach i la Sra. Mònica 
Miras. Es disculpa el Sra. M. Àngels Corbacho, per motius personals no ha pogut assistir a 
l’Assemblea. 
 
El Sr. President exposa la petició del Sr. Miguel Angel Gullón, que va sol·licitar el vot secret i se 
sotmet a votació. Es desestima la petició, després de rebre 6 vots a favor i es necessitava el 
10% dels assistents a l’Assemblea.  
 
 

1. Informe del senyor president 
 
Benvolguts socis, 
 
A tota la junta directiva del Club Natació Granollers ens fa especial il•lusió arribar a aquest 
2017, any de celebració del 50è aniversari de l’entitat. Un club que s’ha vist representat al llarg 
de tota la història per esportistes, entrenadors, socis, treballadors i presidents, que han fet 
possible que el Club Natació Granollers sigui un dels millors clubs catalans i espanyols... perquè 
el treball de tots plegats ha estat el que ha impulsat el nostre club. 
 
La il•lusió, l’esforç, la constància, l’actitud és el que a transformat la nostra entitat. 
 
La nostra història, com la de tots els clubs, ha tingut alts i baixos, però si alguna cosa està clara 
és que tothom ha treballat per formar una base que permetés créixer quan la situació ho fes 
possible... i en aquest moments som un gran club a tots nivells, social, esportiu i econòmic. 
 
Social per que el club s’implica amb la nostra societat, treballa amb les escoles, amb la gent 
gran, amb associacions sense ànim de lucre, amb la cultura, per millorar la vida de la gent. Ens 
adaptem a les necessitats de la societat. 
 
Som un club integrador, creiem en d’igualtat de la gent, tots, tenim dret a tenir una oportunitat 
a la vida, i això és el que intentem transmetre des del club,  els esportistes, els treballadors i els 
socis. Per això som el primer club que ha creat un document d’estils on es posa de valor 
l’actitud de tots per respectar a les persones. 
 
A nivell esportiu tenim dues vessants: la lúdica, on ajudem a la gent a cuidar-se i mantenir-se 
per que portin una vida mes sana i saludable. I l’esportiva! El nostre club, es l’únic club català, 
que totes les seves seccions tenen esportistes el CAR de San Cugat, i on cada any aportem 
esportistes de totes les seccions a les diferents seleccions, de edats i absolutes. 
 
A nivell econòmic, hem estabilitzat el club i en aquest moments tenim una economia molt 
sanejada i que ens permet poder seguir modernitzat les nostres instal•lacions. 
 
Ens podem fer una pregunta: Quin futur ens espera i que volem del nostres club? Serem el que 
nosaltres vulguem. 
 
Tenim una estructura creada durant aquest anys que ens permet treballar amb la 
professionalitat que mereix la nostra entitat, seguirem millorant les instal•lacions per donar un 
millor servei, seguirem invertint amb esport per millorar la nostra societat i que els nostre 
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esportistes puguin competir el millor possible i seguirem gestionant l’economia per assegurar el 
futur del nostre club. 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2016 
 
S’obre el següent ordre del dia amb les exposicions de la memòria esportiva de la temporada 
2015/16, amb els resultats més destacats, així com la valoració de la campanya i objectius de la 
vinent. El primer en intervenir és la Sra. Aurora Morata, directora esportiva de la secció de 
gimnàstica artística masculina i femenina, i la segueixen el Sr. Jaume Relats, director esportiu 
de la secció de natació, la Sra. Ariadna Mas, directora esportiva de la secció de natació 
sincronitzada, i el Sr. Albert Garcia, director esportiu de la secció de waterpolo. Una vegada 
presentada la memòria esportiva, aquesta és aprovada per unanimitat, amb 88 vots a favor, 0 
en contra i 0 vots en blanc. 
 

3. Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2016 
 
Es dóna la paraula a la Directora General, la Sra. Cristina Corral, per a presentar el resultat de 
l’exercici 2016. Anuncia que primer presentarà el balanç i després el compte de resultats. 
 
Comença pel balanç de situació, comentant l’actiu i el passiu: 
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I passa a comentar el Compte de Pèrdues i Guanys: 
 

 
 



6 
 

 
 
 
 
I passa a liquidar el pressupost: 
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Abans de passar a la votació, s’obre un torn de dubtes. 
 
El Sr. Antonio Felipe Plaza exposa la seva interpretació del balanç i del compte d’explotació. 
 
La Sra. Montserrat Morell pregunta sobre la variació de l’apartat de terrenys i construcció de 
l’actiu i de la partida número 6 de l’actiu corrent. 
 
La Sra. Corral li aclareix que és l’amortització d’aquests actius, i el de crèdit és l’impost de 
societat. 
 
El Sr. Plaza consulta sobre les inversions en empresas y grupos y asociados 
 
La Sra. Corral comenta que és una partida destinada a recursos pel Centre de Tecnificació de 
Natació Sincronitzada al 2014. 
 
El Sr. Plaza pregunta que què és aquest Centre. 
 
El Sr. Josep Maria Mas diu que al 2014 es van fer dues reunions per explicar-ho i li exposa 
breument el projecte. 
 
El Sr. Plaza pregunta si el Club hi participa com a accionista en aquesta societat i dubta sobre si 
aquest punt hauria d’estar al balanç i sobre un punt de l’auditoria si correspon a aquesta 
societat. 
 
El Sr. Mas comenta que el Club no hi participa i que els diners són a compte de les accions que 
es poden comprar del CNTS. I el trasllada a poder-li explicar millor el projecte en una altra 
ocasió, ja que en aquesta Assemblea no correspon. 
 
La Sra. Corral aclara que sobre la despesa que recull l’auditoria d’empresa associada, fa 
referència a una empresa associada a JDA auditors. 
 
El procedeix a la votació del resultat de l’exercici del 2016, quedant no aprovat per 26 vots a 
favor, 51 en contra, i 11 en blanc. 
 
 

4. Ratificació, si s’escau, de les noves quotes per l’any 2017 
 
El Sr. President diu que és l’augment de l’IPC i, aclareix que per Estatuts, no cal passar-ho a 
votació. 
 
 

5. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2017 
 
La Sra. Corral presenta el pressupost 2017 
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Abans de l’aprovació, torn de preguntes. 
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El Sr. Plaza parla sobre la despesa de personal, comenta que s’ha reduït personal vinculat amb 
el soci i augmentat al destinat a seccions esportives...  
 
La Sra. Corral comenta que si es treu la informació de la memòria de l’auditoria no correspon al 
pressupost. I pel que fa al personal, diu que no es redueix el personal de socis, i comenta que 
el número és una mitja de l’any i que al 2016 es va contractar una empresa que va 
proporcionar socorristes davant de la dificultat de trobar-ne. 
 
El Sr. Mas, pel que fa al personal de seccions comenta que ens adaptem a les necessitats que 
marquen les seccions esportives, que són la raó de ser del Club. 
 
El Sr. Arnau López la diferència en els ingressos per socis de 2016 i del que es pressuposta al 
2017. 
 
La Sra. Corral diu que, per fer el pressupost, s’ha tingut en compte els mateixos socis del 2016 i 
2017, més la pujada del IPC. 
 
El Sr. Eduard Escandell demana si al pressupost s’ha tingut en compte l’adequació de sous i 
salaris al conveni. 
 
La Sra. Corral diu que és el conveni de Clubs de natació i que encara està en negociacions i s’ha 
de signar. 
 
Es procedeix a la votació, amb 33 vots a favor, 50 en contra i 5 en blanc. Per tant, no s’aprova 
el pressupost del 2017. 
 
El Sr. President comenta que com no s’ha aprovat el pressupost, s’aplicarà el del 2016. 
 
 

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

 
Es comunica a l’Assemblea que no s’ha presentat cap proposició dins dels requisits establerts 
pels Estatuts. 
 

 
7. Torn obert de paraules 

 
El Sr. Jordi Vera comenta un dubte sobre les quotes dels esportistes, que diu que s’ha pujat 
dues vegades per temporada, al setembre a l’inici de temporada, i al gener per l’IPC. I al febrer 
també s’ha pujat per regularitzar l’IPC. També comenta que és molt car tenir un fill a les 
seccions esportives, no només per les quotes, sinó també per les despeses dels campionats. 
 
La Sra. Montserrat Morell comenta el problema de la piscina exterior climatitzada, que ha estat 
sense servei moltes vegades aquest any, i demana posar solució. I proposa que si s’espatlla la 
piscina que hi hagi un retorn econòmic pels socis que no la poden utilitzar, i, a més a més, 
voldria més horari d’obertura de la piscina, especialment caps de setmana, fins i tot pujant una 
mica la quota per cobrir despeses. 
 
El Sr. President contesta el Sr. Vera dient que el IPC és per tothom igual, socis i esportistes. 
 
La Sra. Corral confirma que no hi ha hagut pujada de quota al setembre. I només s’ha pujat al 
gener i regularitzat al febrer. 
 
El Sr. President diu que el club paga el 50% de les despeses del desplaçaments i que es veurà 
com repercutirà després de no haver aprovat els pressupostos... s’estudiarà en els següents 
mesos.  
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El Sr. President contesta la Sra. Morell explica l’acord amb l’empresa de la maquinària de la 
piscina, que queda penalitzada en el moment en què no funciona, perquè deixen d’ingressar 
per l’explotació d’energia que genera la màquina. Per altra banda, diu que estudiaran les seves 
propostes. 
 
El Sr. Jaume Villagrasa pregunta sobre el cost de la zona d’aigües i si l’arquitecte cobra de 
l’obra. 
 
El Sr. President diu que uns 400.000 euros i puntualitza que és una ampliació de la instal·lació, i 
confirma que l’arquitecte cobra, perquè hi està treballant. 
 
El Sr. Plaza demana si hi ha projecte de la zona d’aigües. 
 
El Sr. President l’emplaça a una reunió per explicar-li.  
 
El Sr. Abdelkader Boumoubat diu que ha fet escrits i no li ha contestat, i vol deixar constància 
de què a la zona d’aigües actual no hi ha monitor com abans. 
 
El Sr. Eneko Martos del Rio pregunta si hi ha previsió pujada de quota de socis 
 
El Sr. President diu al Sr. Boumoubat que es mirarà què ha passat amb les respostes i es farà 
arribar. 
 
El Sr. President contesta al Sr. Martos que no hi haurà pujada i que era necessari disposar de 
nova zona d’aigües i que a més a més hi haurà sala d’spinning, deixant clar que serà una 
ampliació de la instal·lació. 
 
El Sr. Joan Guitet vol saber qui és l’arquitecte de la zona d’aigües, quan es va fer el projecte i 
quan va dimitir la persona que falta de la Junta. 
 
El Sr. President l’arquitecte és el Sr. Pere Calvo, vicepresident, que va dimitir al mes de maig 
per problemes personals molt greus i la Junta li va demanar ser assessor a la presidència, per 
considerar ser una persona molt vàlida. El projecte va ser al mes de setembre, puntualitzant 
que si no recorda malament, coordinant amb l’Ajuntament de Granollers. 
 
El Sr. Miguel Angel Gullón demana si l’assessor a la presidència és un càrrec remunerat i que li 
expliqui l’article 31.1 dels Estatuts sobre el vot de censura. 
 
El Sr. President comenta que no és un càrrec remunerat i li explica el punt dels Estatuts. 
 
La Sra. Diana Roca pregunta sobre les finestres de la piscina vella, si hi ha previsió de canviar-
les, i sobre la temperatura de la piscina 1, que no creu que sigui l’adequada, i si es pot utilitzar 
per no esportistes. I pregunta sobre les hores d’obertura de la piscina exterior els caps de 
setmana i distribuir millor els socorristes. 
 
El Sr. President comenta que sobre les finestres i, també el vas de la piscina, estan amb 
negociacions amb l’Ajuntament per tal de rehabilitar la instal·lació i que no suposi cap cost pel 
Club. El tema de la temperatura es mirarà i pel tema del socorrista es mirarà els costos. 
 
El Sr. Miquel Queralt fa una consulta sobre els riscos laborals, perquè la seva filla, esportista, va 
caure a les fustes de la piscina exterior quan sortia de la piscina mullada i proposa una zona 
d’entrada i de sortida per no relliscar. També proposa un sistema per deixar les tovalloles a 
l’exterior, en època freda. 
 
El Sr. Guitet demana que pensa fer la Junta davant les eleccions de juliol. 
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El Sr. President demana al Sr. Queralt que faci les seves peticions per escrit per tal de què es 
pugui estudiar i valorar, tot i que ja queda constància de la seva proposta. 
 
El Sr. President comenta al Sr. Guitet diu que el límit és el 5 de juliol, i que la Junta, reunida, 
decidirà el dia, ja que és qui té la potestat per convocar-les. 
 
 

8. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa 
 
Sra. Elisabet Jutgla Salvado 
Sr. Josep Lluís Yeste Llamas 
 
 


