COMUNICAT DEL PRESIDENT
SUSPENSIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
SOCIS/ES DEL CLUB NATACIÓ BARCELONA

6 de novembre 2020

Benvolgudes i benvolguts consocis,

Em dirigeixo a tots vosaltres per a informar-vos sobre les últimes novetats en relació a
l’Assemblea General Ordinària.
Com bé sabeu, l’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern del CNB, i celebra una reunió
anual per a l’aprovació dels comptes anuals i pressupostos, i per adoptar les decisions més
rellevants del Club. Fins al moment, no ha estat possible celebrar l’assemblea d’enguany, ni de
manera presencial (per limitacions d’aforament imposades) ni tampoc de manera telemàtica,
donat que és pràcticament impossible per un Club com el nostre garantir les mesures que la
normativa exigeix per a reunions d'aquesta categoria i nombre de persones.
En aquest context de pandèmia, el Decret Llei 31/2020, pel qual es modifica el Decret legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport i s'estableixen mesures
de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya, ha facultat la
Junta Directiva per complir provisionalment els importants terminis legals als quals aquest Club

està obligat, entre altres raons, per ser una de les poques entitats declarades d'utilitat pública
arreu d’Espanya.

L'esmentat Decret, en la seva disposició transitòria primera 1ª, habilita les Juntes Directives,
quan no és possible celebrar l'Assemblea de manera presencial o telemàtica, per poder adoptar
les decisions necessàries i essencials, amb l’objectiu d’evitar que es vegin afectades les
obligacions del Club.
En aquest sentit, volem informar-vos que la Junta Directiva s’ha reunit de manera extraordinària i
ha pres els acords pertinents en relació amb el tancament comptable del període 2019 i el
pressupost 2020, acords que hauran de ser ratificats per l’Assemblea de socis quan això sigui
possible d’acord amb la normativa aplicable.
Tot aquest procés està avalat i consensuat amb la Secretaria General de l’Esport.

Des de la Junta Directiva volem mantenir-vos informats de qualsevol novetat, canvi o decisió que
afecti el dia a dia de la nostra entitat i a vosaltres, socis i sòcies. En aquest sentit, des d’avui
mateix, podreu consultar la documentació relativa a la memòria social, l’econòmica (informe previ
d'auditoria i estats financers), la d’activitats i l’esportiva, així com una nota sobre canvis a
l'organització, en la zona socis de la nostra pàgina web, tal com hem fet els darrers anys.

Feu-nos arribar qualsevol dubte sobre les noves mesures i l'evolució d'aquesta situació tan
excepcional que estem vivint.

Finalment, aprofito aquestes línies per anunciar-vos que dilluns 9 de novembre es donarà inici a
un nou procés electoral per raó de la finalització del mandat d’aquesta Junta Directiva. El mateix
dilluns dia 9 rebreu tota la informació relativa a la convocatòria d’eleccions.

Amb els meus millors desitjos de salut per a tots vosaltres, i esperant que aviat ens puguem
retrobar en les nostres instal·lacions, rebeu una salutació molt afectuosa.

Bernat Antràs i Puchal
President del Club Natació Barcelona

