COMUNICAT A LES SÒCIES I SOCIS

Terrassa, 31 d’octubre de 2020

Benvolgudes sòcies, benvolguts socis,
Novament, ens trobem en una situació sobrevinguda per la pandèmia sanitària
COVID-19 i ens tornen a tancar les instal·lacions que gestiona el Club. En la línia de
seguir informant-vos amb la màxima transparència i també de responsabilitat en la
presa de decisions per a garantir la seva subsistència, us fem saber:
La situació d’alarma sanitària provocada pel COVID-19 ha suposat que s’hagin pres
mesures de gravetat per part de les autoritats, que han finalitzat amb la RESOLUCIÓ
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, publicada al DOGC de 30/10/2020, 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.
Una de les mesures ha estat la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i
els equipaments esportius, com el que constitueix la nostra activitat.
Per això, totes les instal·lacions esportives han de romandre tancades durant un
període mínim inicial de 15 dies naturals, des del 30 d’octubre i inicialment fins al 13
COMPENSAC
de
novembre de 2020, si bé és un període prorrogable per part del Govern de la
IÓ ALS SOCIS
Generalitat de Catalunya.

EN ACTIU AL
CORENT DE
Atès
que la prohibició d’obertura d’aquestes instal·lacions esportives ens afecta
PAGAMENT
directament,
PER AL MES us comuniquem que el CLUB NATACIÓ TERRASSA presentarà a l’autoritat
laboral
competent la declaració d’existència de Causa de Força Major per LIMITACIÓ a
DE JUNY

l’efecte de dur a terme la suspensió temporal dels contractes de treball de la plantilla
de l’empresa.
La seva afectació és la següent:

1. Es presentarà per tal que es pugui aplicar des del dia 31 d’octubre de 2020, a partir
de la prohibició d’obertura per ordre de l’autoritat competent.
2. Aquest expedient comportarà la suspensió temporal dels contractes i la reducció de
jornades laborals de treballadors del Club al 100% a excepció d’alguns llocs de treball
singulars que per les seves característiques ho requereixin, bàsicament per a la
realització de tasques de manteniment en els espais aquàtics.
3. Degut a l’aplicació de l’ERTO al 100%, els serveis administratius també estan
afectats i l’atenció al públic, telefònica i informàtica, queda posposada fins al retorn a
l’activitat.
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INFORMACIÓ DE LES QUOTES PER AL MES DE NOVEMBRE
SOCIS
a).- BONIFICACIÓ D’UN 50% EN LA QUOTA DE SOCI DEL MES DE NOVEMBRE EN
TOTES LES SEVES MODALITATS INDIVIDUALS i/o FAMILIARS, aplicable directament en
la facturació del mes de novembre a les quotes de socis en actiu i al corrent de
pagament.
b).- SOCIS QUE HAN AVANÇAT QUOTES PER PAGAMENT TRIMESTRAL, SEMESTRAL o
ANUAL, tindran la bonificació proporcional a la resta de socis, en el període següent
de facturació corresponent a la seva modalitat.
ABONATS
COMPENSAC
c).BONIFICACIÓ D’UN 50% EN LA QUOTA DELS ABONATS DE LES INSTAL·LACIONS DE
IÓ
ALS
SOCIS
L’ÀREA OLÍMPICA
o PLA DEL BON AIRE, aplicable directament en la facturació del mes
EN ACTIU AL
de novembre a les quotes d’abonats en actiu i al corrent de pagament.

CORENT DE
PAGAMENT
d).PERABONAT
AL MES DE MANTENIMENT, aquesta modalitat de quota no està bonificada i en
la facturació
DE JUNY de novembre es cobrarà l’import mensual habitual.

SERVEIS ESPORTIUS DE PAGAMENT FORA DE QUOTA
e).- ESCOLES ESPORTIVES, CURSETS, CLASSES PARTICULARS, CONVENIS i/o
ACTIVITATS DIRIGIDES DE PAGAMENT, no es facturarà la part corresponent als dies
en què no hi hagi prestació de servei.
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Com sempre, les mesures preses sempre van en la línia de garantir la viabilitat
econòmica, esportiva i social del Club en el present i també a mig termini.
Aquestes mesures són provisionals i es prenen avaluant la situació de cada moment,
en funció de l’evolució de l’estat de la crisi sanitària i en aplicació dels principis de
prudència i responsabilitat per poder continuar prestant servei esportiu a la
ciutadania.
Novament, us demanem una mica més de comprensió i suport. Esperem que la
situació millori aviat i que l’afectació temporal no sigui de massa durada i puguem
retornar a les instal·lacions esportives en poques setmanes, com estem fent aquests
mesos amb la màxima comoditat i condicions d’higiene i seguretat establertes.
Gràcies per fer costat al Club en aquests moments difícils i us desitgem bona salut a
tothom!!
CLUB NATACIÓ TERRASSA
COMPENSAC
IÓ ALS SOCIS
EN ACTIU AL
CORENT DE
PAGAMENT
PER AL MES
DE JUNY

