
 

 

 
  

 
Acta de la Reunió de l’Assemblea General Ordinària 

del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ by ADIN  
mantinguda el 28 d’octubre 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 agraint la 
participació presencial i telemàtica, i donant la seva opinió sobre la 
positiva evolució del mercat que es confirmada pels presents. 
 
El Sr. Guarner, informant als presents que l’Assemblea s’ha constituït 
amb quòrum suficient i addicionalment es disposen  d’11 delegacions 
de vot, i continua amb la lectura de l’acta de l’assemblea celebrada el 
passat mes de juny, la qual es aprovada per unanimitat. 
 
Pren novament la paraula el president, i contínua la seva benvinguda 
amb un petit torn de paraules individual per comentar les opinions 
respecte al Saló Nàutic de Barcelona. 
 
En general, i especialment pel que fa al venedors d’embarcacions el 
balanç del Saló ha estat positiu, tant pel que fa a l’exposició, com a la 
quantitat de visitants interessats, com a les ganes acumulades del 
professionals de retrobar-nos i saludar-nos personalment.  
 
En aquest punt, s’inicia un nou debat entre els assistents i de manera 
unànime, coincideixen en ambdues opinions expressades, d’una banda 
que el balanç ha estat positiu, però que Fira de Barcelona sembla que  
ha regalat espais per tapar forat a l’exposició i que s’han afegit altres 
expositors que poc o res tenen a veure amb la nàutica. 
 
I dona la paraula al Srs. Escura i Guarner per a que de manera 
conjunta, informin de la necessitat d’actualitzar les quotes vigents des 
de 2008, i presentant tota la informació amb detall als presents, 
s’aproven per unanimitat les noves quotes i el pressupost del 2022.  
 
 



 

 

 
Continuen els Srs. Núñez i Guarner informant de l’acte organitzat al 
Saló Nàutic, amb el Srs. Lluís Juncà, director general d’innovació i 
emprenedoria i el Sr. Luis Conde, president del Saló Nàutic, on a banda 
de convocar la nova edició dels premis a la innovació, i de l’acció 
netegem els ports  i molt especialment de l’acte de lliurament de les 
plaques de distinció com a socis d’Honor, dels Srs. Enric Alsina de 
Nàutic Palamós, de Concha Morenilla i d’Enric Penalba de Comercial 
Skualo i de Miquel Nicolau de Astilleros Nicolau. 
 
I seguidament, Guarner informa de les properes accions de captació 
de socis i de les principals accions previstes per al 2022, que de manera 
resumida son les següents: 
 
Properes accions de captació de socis: 
Organitzar 8 reunions locals per informar de les nostres activitats i 
promoure la captació de nous socis, amb el següent format de 
reunions: 

- Dinar informal de 13 a 16h 
o 13h. Trobada a restaurant de la zona 
o de 13 a 14h. debatrem temes d’interès general o local 
o de 15 a 16h. presentarem l’associació i els projectes  

- Convidarem a assistir als socis de la zona i als NO SOCIS 
- Intentarem que puguin assistir el president o el vicepresident i el 

secretari general 

Amb calendari i localització NO DEFINITIUS a les següents ubicacions: 
CAMBRILS, SANT CARLES DE LA RÀPITA , PORT BALIS, BARCELONA, 
PORT GINESTA, EMPURIABRAVA, L’ESCALA i PALAMOS. 
 
Principals accions previstes per al 2022: 

- Consolidar els projectes iniciats al 2021 i anteriors-  
- Incrementar la visibilitat de l’Associació, promovent la presència 

en premsa, principalment generalista 
- Organitzar mensualment de 13 a 16h. una trobada / dinar / debat 

sobre una temàtica d’interès al Restaurant del Museu Marítim de 
Barcelona 

- I treballar per obtenir el reconeixement de CLUSTER EUROPEU 

 
A l’arribar al darrer punt de l’ordre del dia, arran de les possibles idees 
de debat per als dinars local amb empreses del sector, s’inicia un debat  
 



 

 

 
sobre les titulacions nàutiques i la llicència de navegació, acordant-se 
que no es farà cap acció sense consens previ. 
 
I per acabar, Núñez, agraeix la participació als presents, i sense altres 
temes que tractar, a les 13,45h. hores s'aixeca la sessió, 
 
 
 
 
 
 
  Miquel Guarner       Amadeu Núñez  

Secretari              President  
       Vist-i-plau 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE: 
- Llistat assistents (P=Presencials, T=Telemàtics i D=Delegats) 
- Pressupost 2022 
- Noves quotes 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRESSUPOST 2022 
 

 
 
 

QUOTES 2022 
 

 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
2022

INGRESSOS
Quotes domiciliades 34.000,00 €
Quotes NO domiciliades 5.000,00 €
TOTAL QUOTES 39.000,00 €
TOTAL SERVEIS/PROJ. SUBV. 44.000,00 €
TOTAL INGRESSOS 83.000,00 €
DESPESES
DESPESES GENERALS -6.000,00 €
DESPESES SERVEIS/PROJECTES -18.500,00 €
TOTAL DESPESES -24.500,00 €
MARGE CONTRIBUCIÓ 58.500,00 €
COST SALARIAL
SALARIS -31.598,56 €
SEGURETAT SOCIAL -14.361,85 €
TOTAL COST SALARIAL -45.960,41 €

RESULTAT 12.539,59 €

TRAMS QUOTES 
CLUSTER NAUTIC-ADIN

QUOTES 
TRIMESTRALS 

2021

QUOTES 
2021

QUOTES 
TRIMESTRALS 

2022

QUOTES 
2022

- 0,3 m. - autònom 36 €               143 €        43 €               170 €        
- 0,5 m. - empresa local 59 €               236 €        70 €               280 €        
- 1 m. 106 €             422 €        120 €             480 €        
1-2 m. 199 €             794 €        225 €             900 €        
2-4 m. 292 €             1.166 €     331 €             1.325 €     
4-8 m. 385 €             1.538 €     450 €             1.800 €     
+ 8 m. 478 €             1.910 €     563 €             2.250 €     

* Quotes entitats i associacions x 2
* ANEN addicionalment té una quota d'adhesió (un sol cop)
* Sense fer cap comparació d'entitats, les quotes d'ANEN estarien aprox. un 100% per sobre



 

 

Assistents: 
 

- Amadeu Núñez   (P) 
- Ferran Escura   (P) 
- Miquel Guarner   (P) 
- Amadeu Perxachs  (T) 
- Angel Font    (T) 
- Assumpció Brujats  (T) 
- Jesus Tremps   (T) 
- José Antonio Vizcarro  (T) 
- Javier Navarro   (T) 
- Carlos Echevarria  (P) 
- Miquel Mallafré   (T) 
- Quim Casas   (T) 
- Ramon Fàbregas   (T) 
- MOTONAUTICA SAMA  (D) 
- AQUAMARIN NAUTICA  (D) 
- AFINAN    (D) 
- NAUTIC TRAMIT   (D) 
- SJ3     (D) 
- LIBRA LOGISTIC   (D) 
- GIROMAR    (D) 
- CHARTER INAD   (D) 
- MARSAL    (D) 
- EN NEPTUNO   (D) 
- PROMONAUTICA   (D) 


