ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
30 de juny de 2021
ACTA
A Tarragona essent les 18:30 hores del dia 30 de juny 2021 , s'inicia l'Assemblea General
Ordinària, amb l'assistència de 14 socis.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l'acta de l'assembla anterior
S'aprova l'acta per unanimitat.
2.- Informe econòmic, esportiu i social 2020
El sr. Francesc Bordas fa lectura de la memòria esportiva del club. Destacant els resultats i
diferents competicions on els nostres nedador/es han participat.
La situació esportiva, està en un dels seus millors moments dels darreres 10 anys. base. S'ha
rebut el 8è premi dels Clubs de Catalunya de Natació- als Campionats de Catalunya Absoluts

• Natació: l'evolució de l'any 2020 ha estat molt satisfactòria, S’anomenen totes les
participacions dels nedador/es en diferent campionats autonòmics, locals i estatals, en les
diferents categories . Es destaca els nedadors becats per la Federació Catalana, i els que
formen part del grup de seguiment tècnic de la Federació. També hi ha 7 nedador/es que
formen part del FUTURNAT, grup de seguiment de la Federació
• Waterpolo: L'any 2020 ha comptat amb 5 equips en competició oficial, per primer cop en la
història del club.
• Natació artística: Degut a la pandèmia s’ha competit molt poc i el més destacat són algunes
nedadores que estan al programa ART i campus per fer captació de noves nedadores. Som
un dels 3 clubs que estem en les 3 categories reines , aleví, infantil i junior
• Aigües Obertes: Després del confinament s’inicia amb la novetat de que al capdavant hi ha
Jordi Romero. Hi tenim conveni amb Club Tenis Tarragona i Cub Nàutic de Tarragona. S’han
fet diferents activitats
• Màsters: S’ha participat en els campionats de Catalunya amb 21 nedadors i 34 medalles. I a

diferents opens i trofeus que es van celebrar. A l’octubre s’inicia nova temporada amb
propostes de 8 horaris setmanals, amb 60 nedadors.
• Triatló: S’ha competit en 5 competicions diferents, amb bons resultats
El sr. Bordas informa sobre el balanç social l'any 2020. El número de socis a 31 de desembre
de 2020, és de 1.687 socis amb 1.035 quotes. 410 socis són menors de 18 anys, això indica
previsió de futur.
Hi van haver 613 altes i 1.278 baixes, la majoria de baixes s'indicaven que van ser per
tancament situació COVID 19.
Situació econòmica en situació de COVID
El president sr. Josep M. Claver, informa de la situació econòmica:
La davallada social, obliga a fer accions per tenir el club en funcionament.. Es va fer una
reducció de costos, fixa i en personal. Ens afegit al màxim d’ajuts possibles establerts pel tema
COVID.
Hem tingut subvenció de 50.000€ de la Direcció General de l’Esport i diferent préstecs ICOs.
Amb aquest capital ens ha permès fer front de despeses d’anys anteriors i de l’actual i fer
millores necessàries , com arreglar la piscina exterior, petita, dutxes, reforçar bigues,
ventilació sales, cadira discapacitats, tuberies, equip de so, vinil gimnàs, gespa , maquina
fregadora, una inversió de 105.125,65 €. Quedant un remanent de 110.000€
El sr. Albert Castaneda, informa amb més detall del balanç de situació i el compte d'explotació.

2020

2019

Balanç Situació

2.299.272,56 €

2.150.487,82 €

Compte Explotació

20.052,26 €

-18.881,22 €

3.- Liquidació i aprovació, si s'escau de l'exercici 2020
Es presenta a tots els assistents de l'informe econòmic
El pressupost del 2020 hi va haver una desviació de 77.905,39 €
S'aprova per 11 vots a favor i 1 en contra

4.- Exposició i aprovació, si s'escau, del pressupost per l'any 2021
HI ha una previsió de 935.000 € d'ingressos i despeses.
S'aprova el pressupost per unanimitat.

5.- Modificació dels punts 1 i 2 dels Estatuts de l’entitat per tal d’actualitzar les modalitats
esportives que s’imparteixen al club
El president informa que s’ha de canviar el domicili social, els números de telèfon i el correu
electrònic.

Es canvia per:
El domicili social es troba a Passeig Torroja, 86, els telèfons de contacte són el 977232084 i el
977211380 i l’adreça electrònica info@cntarraco.cat
L’article 3 també s’ha de canviar, degut a les noves modalitats esportives que no estaven
reflexades.

Es canvia per:
El Club Natació Tàrraco practicarà com a principal modalitat esportiva la natació,
però també altres modalitats esportives d’aigua com el waterpolo, la natació artística,
el salvament i socorrisme, màsters, aigües obertes i triatló i atletisme.
També es practiquen activitats com l’aikido, el judo i el tennis taula.
El Club està afiliat a la Federació Catalana de Natació, a la Federació Catalana de
Triatló i a la Federació Catalana de Socorrisme.
En el supòsit de pràctica federada de qualsevol de les modalitats o disciplines

esportives de l’entitat, el Club s’afiliarà a la federació esportiva catalana corresponent,
la qual cosa es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya.
S’aproven els canvis per unanimitat.

6.- Torn obert de paraules
No hi ha cap pregunta ni suggeriment

I sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 19,35 hores.

Josep Ma. Claver
President

Claustre Duran
Secretària

