Enguany està sent un any malauradament complicat. Un any on aquesta
pandèmia ens ha capgirat la nostra vida social d'una manera general. Una
pandèmia que està generant una profunda crisi transversal a tota la societat.
El Club, no n'ha quedat al marge. Aquesta pandèmia s'ha emportat
malauradament socis il·lustres de la nostra entitat. Una pandèmia que ens ha
privat gaudir del nostre Club i de les activitats que li donen sentit. A banda, el
tancament de la nostra instal·lació per dues vegades, ha provocat una situació
complicada a la nostra entitat, si bé, n'estic convençut que ens en sortirem. Entre
tots, com hem fet sempre i com seguirem fent. Només així ho aconseguirem.
En un any de normalitat, aquesta carta serviria per convocar l'Assemblea
General de socis i sòcies compromissàries, però l'actual situació també ha alterat
aquest fet. Volem per tant explicar-vos perquè proposem ajornar-ne la
convocatòria.
A. Atès 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 va afegir al seu redactat l'art. 31 bis que
disposa:

"1. Els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya es poden reunir i
adoptar acords a distància sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin de
forma expressa.
En les sessions celebrades a distància s'ha d'assegurar, per mitjans electrònics,
incloent-hi els telefònics i audiovisuals, el correu electrònic, les
audioconferències i les videoconferències, que resti garantida la identificació dels
assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les
deliberacions, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es
produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real, la disponibilitat dels

mitjans durant la sessió i l'emissió del vot, entenent que la reunió se celebra al
lloc on és la persona que la presideix, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2
del Codi civil de Catalunya.
2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1 d'aquest article, les juntes directives de les
entitats esportives i les seves comissions delegades també poden adoptar acords sense
reunió, d'acord amb allò que disposa l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara
que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o
ho sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant l'emissió del vot per
correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que
quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del
vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de
la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
3. Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de
Catalunya d'acord amb el que estableix l'apartat 1, sempre que tinguin per objecte la
deliberació i aprovació, si escau, de punts que garanteixin el funcionament ordinari de
l'entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees generals
a distància que tinguin per objecte:
a) Modificar els estatuts i reglaments de l'entitat.
b) Elegir els membres de la junta directiva.
c) Aprovar el vot de censura.
d) Acordar la transformació, la fusió o l'escissió de l'entitat.
e) Dissoldre l'entitat."

B. Atesa la naturalesa de la nostra entitat, el nombre de socis, la seva composició
i la necessitat que, com a mínim, tots els compromissaris tinguin garantida la
possibilitat d'assistir telemàticament, considera aquesta Junta que no es pot
assegurar que TOTS ELS COMPROMISSARIS, per mitjans electrònics,
incloent-hi els telefònics i audiovisuals, el correu electrònic, les
audioconferències i les videoconferències, que resti garantida la identificació dels
assistents, la continuïtat de la comunicació, tinguin la possibilitat d'intervenir
en les deliberacions, el contingut de les seves manifestacions i el moment
en què es produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real, la
disponibilitat dels mitjans durant la sessió i l'emissió del vot.

C.Atès que la disposició transitòria segona assenyala que, les assemblees
generals ordinàries de les entitats esportives de Catalunya que no es puguin
celebrar per raó de les mesures adoptades mitjançant la Resolució
SLT/2107/2020, de 28 d'agost, i que no es puguin realitzar per mitjans
electrònics, quan tinguin per objecte l'aprovació, si escau, de la gestió de la junta
directiva, els comptes anuals de l'exercici econòmic 2019, el pressupost del
present exercici econòmic 2020, i els acords que les juntes directives hagin
adoptat d'acord amb l'establert per la disposició transitòria primera, s'han de
celebrar abans de l'1 de gener de 2021. En el supòsit que l'1 de gener de 2021

continuïn vigents les mesures establertes per la Resolució SLT/2107/2020, de
28 d'agost, esmentada, les assemblees generals ordinàries s'han de celebrar
dins del termini dels seixanta dies següents a la data en què dites mesures hagin
deixat de produir efectes.

D. Atès que consultat per escrit a la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat
Física (Departament de la Presidència), que aquesta norma està pensada per
aquelles entitats que tanquen l'exercici el dia 31 de desembre i no el dia 31
d'agost com la nostra, per aquest motiu podem adequar proporcionalment els
terminis fixats pel decret llei 31/2020 de 5 de setembre, a la situació de l'exercici
econòmic fixat estatutàriament podria ajustar-se a l'esperit de la normativa.

E. Atès que la Resolució STL/2107/2020 ha estat prorrogada per diferents
resolucions quinzenals, l'última d'elles Resolució SLT/2875/2020, de 12 de
novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
al territori de Catalunya, que limita, entre d'altres, els desplaçaments personals i
les trobades socials de més de 6 persones.

Per tant, conforme els raonaments expressats, no celebrarem l'Assemblea
General ordinària fins que es pugui celebrar presencialment, de manera
que es garanteixi la participació adequada de tots els compromissaris i
socis. Una vegada s'aixequin les restriccions que afecten la celebració
d'aquesta Assemblea General, se celebrarà de manera improrrogable dins
del termini dels seixanta dies següents a la data en què dites mesures hagin
deixat de produir efectes.

De manera que, tots aquells drets i prerrogatives que disposa el Consell d’Honor
sobre l’Assemblea i el seu Plenari, es mantenen igual, però es traslladen en el
temps, és a dir, en el moment en que es pugui convocar la mateixa.
Aquesta informació l’hem enviat per email, també missatge electrònic i en breu
per correu postal a tots aquells i aquelles que no disposem ni email ni telèfon.
Agrairíem que en cas de no disposar del vostre correu electrònic o número de
mòbil, per agilitzar futures informacions, preguem actualitzeu les vostres dades
a la fitxa de soci en qualsevol de les recepcions o per telèfon.

Moltes gràcies.

Junta Directiva Club Natació Sabadell

