
ACTA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

DEL CLUB BÀSQUET SANTA PERPÈTUA

Reunida la Junta Directiva del Club al  complet,  es convoca als socis i  sòcies el divendres 18
d’octubre de 2019,  a les 18:15 hores en primera convocatòria i  a les 18:30 hores en segona
convocatòria, al Pavelló Municipal d’Esports, avinguda Girona, 7, de Santa Perpètua de Mogoda

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de la memòria d’activitats realitzades.

2. Aprovació dels comptes anuals de la temporada 2018-2019.

3. Presentació dels pressupostos de la temporada 2019-2020  i aprovació, si escau.

4. Resum esportiu de la temporada 2018-2019.

5. Objectius esportius de la temporada 2019-2020.

6. Presentació canvi d’escut i aprovació, si escau.

7. Presentació de canvis en la venda de loteria i aprovació, si escau.

8. Precs, preguntes i suggeriments.

Assistència

Sobre un total de 168 socis convocats, assisteixen a l’Assemblea un total de 21 socis i sòcies, la
relació dels quals és:

- Emili Clot Alvarado

- Yolanda Conejo

- Manuel Córdoba Jiménez

- Alberto de la Iglesia Gorgues

- Maria Luisa Fernández Pereiras

- Josue Garcia Flor

- Pere Garcia Batalla

- Veronica Garcia Capilla

- Lucía García Vallina

- Lucia Hernandez Perez

- Montse Jardón Arroyo

- Joan Ramon Mercè i Aguilà

- Manel Morral Fernández

- Raquel Muñoz Cruz

- Juan Pelegrí Martín

- Andrés Perea Cedillo
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- Javier Polo Domínguez

- Manuel Reyes Crespo

- Sergio Roa Díaz

- Javier Sanahuja Canton

- Emilio Sanchez Platero

1. Presentació de la memòria d’activitats realitzades.

Emili Clot presenta i comenta les activitats que han tingut lloc al Club l´última temporada, tant  en
l’àmbit esportiu com en el no esportiu.

2. Aprovació dels comptes anuals de la temporada 2018-2019.

Javier Polo, com a tresorer, presenta de forma detallada les despeses e ingressos, així com el
saldo resultant, en els comptes del Club. 

Destaca la bona salut financera de l’entitat i l’excés de caixa existent. Ressalta, en especial, la
reducció de la morositat, que passa a ser pràcticament inexistent.

Els comptes presentats són aprovats per unanimitat.

3. Presentació dels pressupostos de la temporada 2019-2020  i aprovació, si escau.

Javier Polo, com a tresorer, presenta la previsió d’ingressos i despeses de l’actual temporada.

Descriu els diferents conceptes presents en els pressupostos i aclareix l’augment i la disminució
en alguns d’ells. Destaca les depeses previstes pel canvi efectuat en la nova estructura de l’equip
tècnic i la inversió en nou material esportiu. També destaca la modificació de les quotes del Club,
amb l’objectiu d’afavorir les famílies sòcies amb més d’un fill en els nostres equips. Un any més, la
quota per a la temporada és la mateixa que la temporada anterior. 

Els pressupostos presentats són aprovats per unanimitat.

4. Resum esportiu de la temporada 2018-2019.

Manuel Córdoba fa un resum dels resultats obtinguts dels equips del Club la passada temporada.

5. Objectius esportius de la temporada 2019-2020.

Carlos  Meroño,  director  esportiu,  presenta  els  objectius  esportius  previstos  per  aquesta
temporada.

Destaca la recuperació de l’equip sènior masculí i l’objectiu d’aconseguir a final de temporada
l’ascens de categoria per al Sots-25.

Per  als  equips  formatius,  els  objectius  plantejats  són  millorar  el  nivell  tècnic  dels  jugadors  i
jugadores per tenir major competitivitat i gaudir més jugant a bàsquet. No obstant, l’objectiu no és
fomentar  que  tot  val  per  guanyar,  sinó  formar  a  través  del  joc  persones  que  respectin  els
companys, rivals, entrenadors i àrbitres i que aprenguin conceptes bàsics de treball en equip.



 6. Presentació canvi d’escut i aprovació, si escau.

Juan Pelegrí, president, recorda i presenta la nova política de comunicació que va engegar la
Junta la temporada passada. En el marc d’aquesta política, es presenta una reforma de l’escut
actual en què ressalti la pilota de bàsquet, el nom del club i l’any de fundació.

La proposta de nou escut és aprovada per 20 vots a favor i 1 en contra.

7. Presentació de canvis en la venda de loteria i aprovació, si escau.

Javier Polo, tresorer, presenta els canvis que es volen introduir en la venda de Loteria de Nadal
del Club aquest any.

Exposa la problemàtica i el perill que suposa el sistema actual de recollir els talonaris repartits
prèviament i els diners en metàl·lic. Proposa que el cobrament dels talonaris repartits es faci a
través del compte bancari, de forma que els socis no els calgui retornar ni el resguard del talonari
ni els diners, com feien fins ara.

Exposa, també com proposta, que es repartirà un talonari per família en canvi d’un per jugador
com es venia fent fins ara. També, a diferència d’ara, la venda de loteria ha d’implicar a tots els
socis  i  sòcies,  motiu  pel  qual  les  famílies  que voluntàriament  no vulguin  vendre Loteria  se’ls
passarà un càrrec de 10 Euros al seu número de compte per compensar al Club.

S’habilita el compte de correu  loteria@cbsantaperpetua.cat per poder comunicar que no es vol
vendre loteria del Club i perquè les famílies que vulguin puguin demanar més talonaris.

L’import dels talonaris repartits a cada família es cobrarà conjuntament amb la rebut de quota del
mes de desembre.

Es proposa, també, que els equips sèniors (sènior i sots-25) i l’Escola de Bàsquet quedin exclosos
de la venda de loteria.

Sotmesa a votació, la proposta presentada és aprovada per unanimitat.

8. Precs, preguntes i suggeriments.

- Roba esportiu Club: es pregunta sobre els terminis de lliurament de la roba del Club, que es
considera massa llarg i que a vegades arriba la comanda incompleta o amb errors en la numeració
demanada.

S’explica el sistema que té l’empresa en la confecció de la roba. Quan als errors, la empresa no
posa cap inconvenient en reenviar la roba correcta tal com s’ha demanat. Encara que no hi ha cap
inconvenient en fer-ho des de la Junta, es recorda que en la web de l’empresa hi ha una adreça
de  correu  que  serveix  per  comunicar  directament  a  l’empresa  totes  aquelles  incidències  que
tinguem.

No obstant, es parlarà amb l’empresa per millorar aquests aspectes.

- Revisions mèdiques: alguns socis reclamen que no han rebut el certificat mèdic esportiu del seu
fill.

Es recorda que en algunes de les revisions fetes, el certificat s’ha lliurat directament al Club, per la
qual cosa tots els jugadors i jugadores tenen la documentació necessària per jugar.

mailto:loteria@cbsantaperpetua.cat


I sense més temes a tractar, a les 20 hores, el president aixeca l’Assemblea de Socis.

El President,

Juan Pelegrí Martín

El Tresorer,

Javier Polo Domínguez

El Secretari,

Joan Ramon Mercè i Aguilà


