
 

 

 

 

 

 

 
EL CLUB NATACIÓ RUBÍ INFORMA 

 

 

La Junta Directiva del Club Natació Rubí convoca a tots els socis compromissaris i sòcies 

compromissàries el proper dimarts 15 de Desembre de 2020 a l'ASSEMBLEA GENERAL 

ORDINÀRIA amb el següent ordre del dia: 

 

 

1. Obertura de l’Assemblea pel President del Club, Sr. David Ortiz Esteban. 

2. Elecció de dos membres de l’Assemblea per aprovar i signar l’acta. 

3. Lectura dels acords de l’anterior Assemblea General de Socis i Sòcies. 

4. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats socials i esportives de la temporada  

2019-2020. 

5. Lectura i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament 

de balanç i compte de pèrdues i guanys, memòria econòmica i informe d’auditoria. 

6. Afectacions per la pandèmia de la Covid-19. 

7. Reequilibri econòmic de la concessió administrativa. 

8. Quotes per l’any 2021. 

9. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici econòmic de la temporada 2020-

2021. 

10. Torn obert de paraules. 

 

 

Davant la situació d’excepcionalitat en què ens trobem, on destaquen les mesures de contenció 

adoptades en relació amb la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19, i altres mesures 

posteriors, i davant la impossibilitat de realitzar la reunió amb normalitat, els informem que 

l’Assemblea General Ordinària es pot realitzar a distància per mitjans telemàtics segons estableix 

el Decret llei 31/2020, de 8 de setembre, 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. 

 

L’Assemblea es realitzarà pel sistema de videoconferència ZOOM. La primera convocatòria serà 

a les 19.30h i la segona a les 20.00h. Us recordem que normalment a la primera convocatòria no 

tenim el quòrum necessari i per tant, es començarà puntualment a les 20.00h. La votació dels 

acords es farà via l’aplicació APPSAMBLEA. L’Assemblea s’entendrà realitzada a la seu social 

del Club Natació Rubí.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons els Estatuts del Club, al tenir més de 3000 socis, integren l’Assemblea General de socis 

tots els socis que reuneixin els següents requisits:  

 

a) Ser soci numerari de ple dret, protector o d’honor.  

b) Ser major d’edat civil el dia de l’Assemblea. 

c) Tenir el dia de l’Assemblea una antiguitat igual o superior a 1 any  

d) No tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.  

e) Que el darrer dígit del número de soci coincideixi amb el darrer dígit de l’any en curs el 

dia de la convocatòria de l’Assemblea. Aquest any serà el número 0. 

 

També podran assistir a l’Assemblea els 50 socis més antics, els socis integrants de la Junta 

Directiva amb mandat vigent i tots els socis que hagin estat presidents en mandats anteriors, 

socis d’honor i els que hagin format part d’anteriors Juntes Directives. 

 

Per tal de poder determinar el quòrum d’assistència a l’Assemblea General Ordinària, i organitzar 

la reunió a través del referit sistema descrit, així com garantir la màxima funcionalitat i eficàcia 

d’aquesta reunió, s’ha de confirmar l’assistència abans del  3 de desembre de 2020 a través del 

formulari que podeu trobar a www.cnrubi.cat. En el formulari caldrà indicar el nom i cognoms, 

DNI, telèfon, data de naixement i correu electrònic en el que voleu rebre tota la informació 

relacionada amb l’Assemblea, que s’enviarà el dia 4 de desembre de 2020, incloent  també la 

informació pertinent per accedir a les plataformes de videoconferència i de votació. 

 

El socis i sòcies que ho desitgin podran consultar a l’administració del Club, a cnr@cnrubi.cat o 

trucant al telèfon 93 606 40 97 a partir del 27 de novembre si tenen dret a assistir a l’Assemblea 

com a socis compromissaris o sòcies compromissàries. 

 

 
 La JUNTA DIRECTIVA 
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