
 

 

  

 
Acta de la Reunió de l’Assemblea General Ordinària del 

CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ by ADIN  
mantinguda el 21 de juny de 2021 

 

 
 
S'obre la sessió a les 12,30 h. de manera presencial a la Sala de Juntes de 
ESCURA i de manera “telemàtica” a la Sala de Reunions Virtual 
https://meet.jit.si/Assemblea_ADIN , amb quòrum suficient. 
 
El Sr. Núñez, dona la benvinguda als presents, i comença dient que havent 
assumit la presidència el passat 30 de novembre, hem hagut de celebrar 
l’assemblea a finals de juny per poder informar als socis dels molts projectes 
que s’han iniciat i implementat en aquest primer mig, però que es plenament 
conscient de que les dates no son adequades i informa als presents que la 
propera assemblea ordinària, es celebrarà tan bon punt es tanqui l’exercici 
actual, es a dir a finals de febrer o primers de març de 2022. 
 
Seguidament, continua informant de la bona evolució del sector on, des del 
post-confinament, la matriculació d’embarcacions i tots els serveis nàutics no 
han parat de créixer. 
 
Dona pas al Sr. Guarner, per fer la lectura de l’acta de l’assemblea anterior, 
qui informa que no caldria, ja que per tal de procedir a la inscripció dels nous 
càrrecs i altres temes legals derivats de la renovació de càrrecs, l’acta de 
l’assemblea anterior es va llegir i aprovar el passat 30 de novembre a la 
finalització de l’Assemblea. 
 
 
Continuen el President i el Secretari General informant de les activitats 
realitzades, destacant: 
 
 

1. RENOVACIO IMATGE i WEB www.clusternautic.cat  
 

2. Elaboració d’una nova PRESENTACIO COMERCIAL i un nou FORMULARI 
D’ALTA  
 

3. Creació d’una AREA PRIVADA PER A SOCIS: 
 

4. REALITZACIÓ D’ENQUESTES separades a SOCIS I A NO SOCIS sobre 
els serveis actuals i futurs 
 

5. Plataforma Marketplace ALAMAR NAUTICA www.alamarnautica.com    
 

6. CENTRES NAUTICS GENCAT https://centresnautics.cat/  



 

 

 

7. Consideracions als nous projectes de Ley de Puertos y de la Marina 
Mercante i del Real Decreto Registro de Buques 
 

8. CLUB ALAMAR https://clusternautic.cat/club-alamar/  
 

9. NETEGEM ELS PORTS: https://clusternautic.cat/netegem-els-ports/  
 

10.COMUNICACIO WEB, XARXES SOCIALS, MAILINGS, INFORMES I 
ESTADÍSTIQUES 

 
11.DIVERSOS ACORDS DE COL·LABORACIO PER FINANÇAMENT 

ACCIONS. 
 

12.DIVERSOS ACORDS DE COMUNICACIÓ 
 

13.EVOLUCIÓ AMB 9 NOUS ASSOCIATS DES DE GENER 
 

14.VISITES COMERCIALS CAPTACIÓ DE ASSOCIATS 
 

15.SUBVENCIÓ PER ASSOCIACIONS DE LA GENERALITAT 
 

16.MICROSTANDS AL SALO NAUTIC DE BCN 
 
Tot seguit, es van presentar les noves propostes d’actuació, dirigides a la 
promoció de l’associació i a la captació de nous associats, que de manera 
resumida son: 
 
 
1. PRESENTACIÓ STAND AL SALO NÀUTIC 
DIJOUS 14 D’OCTUBRE DE 13 A 14H 
Al STAND ADIN 

- PRESENTACIO NOU CLUSTER NAUTIC CATALÀ 

2. PRESENTACIÓ ESPAI DEL MAR AL SALO NÀUTIC 
DIVENDRES 15 D’OCTUBRE DE 19 A 20H 
A ESPAI DEL MAR 

- JORNADA EL FUTUR DE LA NÀUTICA I EL TURISME NÀUTIC, 
GENERADORA DE LLOCS DE TREBALL”  

CONVIDAR A PRESIDENT ARAGONES I/O CONSELLER EMPRESA I/O 
AGRICULTURA, INVITACIO PREMSA, EMPRESES I PUBLIC, 
 
3-4-5-6. FER 4 PRESENTACIONS LOCALS/FORMACIÓ (A 
EMPURIABRAVA, PALAMOS, BARCELONA I CAMBRILS) 
POSIBLE DATES: DIJOUS 4, 11, 18 I 25 DE NOVEMBRE DE 12,30 A 14H, MES 
DINAR NETWORKING 
 



 

 

 
- PRESENTACIO NOU CLUSTER NAUTIC CATALÀ I ALAMAR NAUTICA: 
- FORMACIO MARKETPLACE ALAMAR NAUTICA 

A mig termini, l’objectiu serà fer accions i presentacions més potents, tipus 
jornades tècniques, congressos, fires nàutiques, ... 
 
Els presents valoren i aproven les accions realitzades i el pla de propostes 
d’actuació. 
 
I seguidament, el Sr. Ferran Escura, Tresorer de ADIN, presentà el seu 
informe i informa als presents, que: 
 
A la reunió de Junta Directiva celebrada al març vàrem presentar i 
aprovar els resultats del 2020, que avui presentem a l’Assemblea per 
a la seva ratificació. 
 
Hem acabat l’any amb unes pèrdues de – 9.000 €, degut a que una 
part del nostres ingressos prové de les nostres col·laboracions en fires 
i salons nàutics, que no es van poder celebrar.  
 
Per aquest any, esperem una evolució similar per lo que mentre no 
augmentem els ingressos haurem de contenir la despesa.  
 
Aquest any, ens  tornarem a assegurar el cobrament de la subvenció 
per associacions del 2021 per al 2022, que presentarem els propers 
dies 
 
Veient les previsions per al 2021, per evitar un nou tancament amb 
pèrdues del 2021, que s’acumulessin a les pèrdues de 2020, a la 
darrera reunió del Comitè Executiu i a proposta de Miquel Guarner, ens 
hem vist obligats a tramitar un ERTO de reducció de jornada del 30%, 
des del 1 de juny de 2021 fins al 31 de maig de 2023. 
 
Tan aviat com els resultats estiguin per sobre de les previsions 
aixecaríem l’ERTO. 
 
L’objectiu principal és la supervivència de l’entitat i disposar de 
liquiditat per poder tenir a “0” la pòlissa de crèdit quan arribi el moment 
del seu venciment al novembre del 2023. 
 
Els presents va aprovar i ratificar la gestió econòmica, i a seguidament 
es va iniciar el torn de prec i preguntes i debat, on el President va 
plantejar la necessitat de fer un augment de quotes, el Sr. Echevarria 
considera que el sector   està funcionant molt be i que desprès de més  



 

 

 
de dotze anys sense augmentar les quotes les empreses han de poder 
assumir un augment de quotes que possibiliti el funcionament de 
l’associació, que les quotes haurien de cobrir les despeses generals i 
els ingressos per serveis i activitats, haurien de servir per finançar les 
activitats i projectes, a lo que el Sr. Mallafré va replicar que al no 
constar explícitament a l’ordre del dia de la reunió no s’haurien de 
prendre acords en aquest sentit. Acordant els presents que el Secretari 
General elabori diferents escenaris d’augment de quotes i ingressos per 
traslladar-vos al Comitè Executiu, de tal manera que si es considera 
adient es pugui convocar una assemblea extraordinari quan es 
consideri oportú. 
 
Continua el President demanant al Secretari General amb quina 
freqüència es revisa la facturació de cada empresa per adaptar la seva 
quota al tram de facturació que li correspongui. El Secretari General 
informa que periòdicament es revisen les dades econòmiques amb 
dades del Registre Mercantil i altres fonts, i que tot i que es va 
actualitzar recentment, en els proper dies es farà una nova revisió. 
 
I per acabar, Núñez, la participació als presents, i sense altres temes que 
tractar, a les 14,30h. hores s'aixeca la sessió, 
 
 
 
 
 
 
  Miquel Guarner        Amadeu Núñez  

Secretari              President  
       Vist-i-plau 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 


