
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 de
setembre de 2020,  a les 18:45 hores en primera convocatòria i  a les 19:00 hores en segona
convocatòria.  A causa de la pandèmia causada per la COVID-19, l'Assemblea es fa de forma
telemàtica. 

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de la memòria d’activitats realitzades.

2. Presentació, si escau, de nous membres de la Junta.

3. Aprovació dels comptes anuals de la temporada 2019-2020.

4. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de compensació de quotes per la COVID-19.

5. Presentació dels pressupostos de la temporada 2020-2021  i aprovació, si escau.

6. Resum esportiu de la temporada 2019-2020.

7. Objectius esportius de la temporada 2020-2021.

8. Protocol d’actuació pel COVID-19.

9. Precs, preguntes i suggeriments.

Assistència

Sobre un total de 167 socis convocats, assisteixen a l’Assemblea un total de 27 socis i sòcies, la
relació dels quals és:

- Ainhoa Barriocanal

- Alberto de la Iglesia

- Alberto Ruíz

- Alicia Moros

- Andrés Perea

- Anna Boada

- Bernardo Martínez

- Carlos Meroño

- Emili Clot

- Encarna Duque

- Francisco Alfambra

- Inma Mesa

- Ismael Arderiu

- Javier Sánchez

- Javier Polo
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- Joan Ramon Mercè

- José Luís de la Mano

- Juan Pelegrí

- Lucía García

- Manuel Córdoba

- Miguel Salson

- Miguel Zapater

- Rafael Sánchez

- Raquel Muñoz

- Raúl Molano

- Rosario Serrano

- Sergio Roa

Coordina el desenvolupament de l’Assemblea Anna Boada.

1. Presentació de la memòria d’activitats realitzades.

Juan Pelegrí, com a president, 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. Presentació, si escau, de nous membres de la Junta.

La Junta presenta, per aprovació de l’Assemblea, a Bernardo Martínez com a nou vocal i que
s’encarregarà de cercar patrocinadors i espònsors per al Club.

Els socis i sòcies aproven per unanimitat la incorporació de Bernardo Martínez a la Junta del Club.

3. Aprovació dels comptes anuals de la temporada 2019-2020.

Javier Polo, com a tresorer, presenta de forma detallada les despeses i 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  tot  i  l’impacte  que  la
pandèmia de la COVID-19 ha tingut en la part econòmica. 



Categories Ingressos Despeses Saldo Anual

Despeses Bancàries 32,11 € 1.071,65 € -1.039,54 €

Despeses Federatives 4.481,68 € 23.328,03 € -18.846,35 €

Dietes Personal Tècnic 30,00 € 36.138,75 € -36.108,75 €

Events 5.077,30 € 6.025,30 € -948,00 €

Formació 890,00 € -890,00 €

Loteria 7.375,00 € 6.520,00 € 855,00 €

Material 515,12 € 4.622,74 € -4.107,62 €

Merchandaising 295,00 € 212,00 € 83,00 €

Patrocinis 1.810,50 € 459,30 € 1.351,20 €

Quota Jugadors 72.640,74 € 13.318,37 € 59.322,37 € 

Serveis Administratius 281,50 € 1.326,12 € -1.044,62 €

Subvencions 4.150,52 € 4.150,52 €

Grand Total 96.689,47 € 93.912,26 € 2.777,21 € 

Els comptes presentats són aprovats per unanimitat.

4.  Presentació  i  aprovació,  si  escau,  de la  proposta  de  compensació  de  quotes  per  la
COVID-19.

Javier  Polo,  com a  tresorer,  presenta  als  socis  i  sòcies  presents  tres  propostes  diferents  de
compensació per la falta d’activitat esportiva al Club que ha provocat la COVID-19. 

Descriu en detall una primera proposta (A) de compensar en les quotes de la temporada 2020-
2021 els mesos que no hi ha hagut activitat; una segona proposta (B) de compensar una part del
període d’inactivitat en les quotes; i una tercera proposta (C) de no compensació. També explicita
el cost econòmic que suposa per al Club cada proposta, les conseqüències que aquest cost pot
significar i la variació que hi pot haver en les quotes actuals.

Exposa, també, que la quota anual de soci (50 €) no es considera en la compensació en cap de
les propostes i que un dels mesos d’inactivitat queda restat pels entrenaments que es van fer
durant el mes de juliol.

Proposta A:

Equip 2019/20
Quota
anual

2019/20

Quota anual
sense Quota

Soci

Quota mensual
(sobre 10 mesos)

Mesos a
descomptar

Total a descomptar/
jugador a

temporada 2020/21

Escola 280,00 € 230,00 € 23,00 € 2 46,00 €
Premini a 
Infantil

320,00 € 270,00 € 27,00 € 2 54,00 €

Cadet a Sènior 400,00 € 350,00 € 35,00 € 2 70,00 €
+ increment 5% quota temporada 2020-2021

Cost Club: 9.000 €



Proposta B:

Equip 2019/20
Quota
anual

2019/20

Quota anual
sense Quota

Soci

Quota mensual
(sobre 10 mesos)

Mesos a
descomptar

Total a descomptar/
jugador a

temporada 2020/21

Escola 280,00 € 230,00 € 23,00 € 1 23,00 €
Premini a 
Infantil

320,00 € 270,00 € 27,00 € 1 27,00 €

Cadet a Sènior 400,00 € 350,00 € 35,00 € 1 35,00 €
+ increment 0,9% quota temporada 2020-2021

Cost Club: 4.500 €

Proposta C:

Cap compensació ni increment de quota

Cost Club: 0 €

Un cop acabada l’exposició,  resol els  dubtes que es plantegen i  se sotmet a votació les tres
opcions. El resultat de  votació és 2 vots per a la proposta (A), un vot per a la proposta (B) i 20
vots per a la proposta (C). En conseqüència del resultat de la votació, la Junta pren nota que
l’opció triada pels socis i sòcies del Club és no rebre cap compensació per l’aturada de l’activitat
esportiva del Club a causa de la COVID-19 i mantenir les quotes actuals sense cap increment.

5. Presentació dels pressupostos de la temporada 2020-2021  i aprovació, si escau.

Javier Polo, com a tresorer, presenta la previsió d’ingressos i despeses de l’actual temporada, tot i
la incertesa que la pandèmia actual pot tenir en l’evolució de la temporada.

Descriu els diferents conceptes presents en els pressupostos i aclareix l’augment i la disminució
en alguns d’ells. La bona salut financera del Club permet presentar uns pressupostos amb dèficit a
causa, principalment, dels recursos que es destinen a la formació i dietes del personal tècnic i a la
millora del material disponible per als entrenaments. 

La decisió en aquesta Assemblea de no rebre els socis cap compensació per l’aturada de l’activitat
esportiva permet que, un any més, la quota per a aquesta temporada sigui la mateixa que la de la
temporada anterior. 



Pressupost temporada 2020-2021 d’acord amb la proposta C:

PROPOSTA C

Categories Saldo

Despeses Bancàries -839,54 €

Despeses Federatives -20.459,50 €

Dietes Personal Tècnic -47.070,00 €

Events 533,75 €

Formació -2.000,00 €

Loteria 900,00 €

Material -3.716,16 €

Merchandaising 150,00 €

Patrocinis 250,00 €

Quota Jugadors 59.500,00 €

Serveis Administratius -1.020,52 €

Subvencions 8.000,00 €

Grand Total -5.771,97 €

Els pressupostos presentats són aprovats per unanimitat.

6. Resum esportiu de la temporada 2019-2020.

Manuel Córdoba i Emili Clot fan un resum dels resultats obtinguts dels equips del Club la passada
temporada tot i haver acabat de forma anticipada.

Destaca, com a fet més destacat, l’ascens de categoria que va assolir el Llars56-Sots25.

Entre les activitats ofertes al marge de les competitives, destaca el torneig de 3x3, amb un gran
èxit de participació i les jornades tècniques ofertes a jugadors i entrenadors. També destaca el
curs de Nivell 0 d’entrenadors que ha tingut lloc durant el mes de juliol en col·laboració amb la
Federació Catalana de Basquetbol.

7. Objectius esportius de la temporada 2020-2021.

Manuel Córdoba i Emili Clot presenten els objectius esportius previstos per aquesta temporada.

Destaca la conversió del Llars56-Sots25 en el Llars56-Sènior A del Club. Igual que la temporada
passada,  l’objectiu  per  aquest  equip  és  l’ascens  de categoria  i  poder  competir  la  temporada
següent a Tercera Catalana.

Aquest  any  el  Club compte amb dos sèniors  masculins  més,  un Sènior  B i  un Sots-21,  que
esperem estiguin a final de temporada en les parts altes de les respectives competicions. També
hi haurà un sènior femení que competirà en la categoria de Sots-21.

Com a novetat en l’equip tècnic, presenta la incorporació d’un preparador físic per als equips de la
categoria infantil i superiors.



Per  als  equips  formatius,  els  objectius  plantejats  són  els  mateixos  de  la  temporada  anterior:
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.

8. Protocol d’actuació pel COVID-19.

Joan  Ramon  Mercè  presenta  el  protocol  que  ha  establert  el  Club  per  poder  iniciar  els
entrenaments  de  forma segura  dins  les  restriccions  que  imposa  la  situació  provocada  per  la
COVID-19.

Aquest protocol no és fix, sinó que s’anirà adaptant a la situació que hi hagi en cada moment, en
especial la part corresponent a la forma d’actuar davant els possibles positius que hi pugui haver
per COVID-19 en els jugadors/es i equip tècnic o en els seus cercles propers.

9. Precs, preguntes i suggeriments.

- Calendari de competició. El calendari de les competicions el decideix la Federació Catalana de
Basquetbol. Encara que ja han sortit els calendaris per algunes categories, de moment no ha sortit
calendari  per  a  les  categories  en  les  que  competiran  els  equips  del  Club.  Tan  aviat  estigui
disponible, el comunicarem.

- Horaris d’entrenament: Els horaris d’entrenament vénen condicionats par la disponibilitat de les
pistes que ens cedeix l’Ajuntament. Tot i algun petit detall que falta concretar, els horaris facilitats
són  els  que  farem  aquesta  temporada.  Qualsevol  canvi  es  comunicarà  a  través  dels  canals
habituals.

I sense més temes a tractar, a les 21:00 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


