
Del 2 al 27 de juliol
Dilluns, dimecres i 
divendres
De 19 a 21 hores
Pavelló Municipal
Santa Perpètua
Av. Girona, 7

Assemblea General 
Ordinària de Socis 
Club de Bàsquet 
Santa Perpètua

18 de setembre de 2020 Amb la col.laboració de:



Agenda:

1. Presentació de la Memòria de les activitats realitzades.

2. Presentació i aprovació, si s’escau, de nous membres de la Junta.

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

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

5. Presentació del pressupost 2020-2021 i aprovació, si s’escau.

6. Resum esportiu de la temporada 2019-2020.

7. Objectius temporada 2020-2021.

8. Protocol d’actuació pel COVID-19.

9. Precs, preguntes i suggeriments.



1. Presentació de la Memòria 

de les activitats realitzades



- Actividades deportivas:

- El año pasado tuvimos 15 equipos en las diferentes competiciones 

deportivas. Este año tenemos 16 equipos.

- Nueva Dirección Técnica y nuevos Coordinadores.

- Celebración del torneo 3x3 (Enero’20) con gran éxito de participación, 

prácticamente el doble que cualquier año anterior.

- Debido al COVID-19 este año no hubo torneo senior en julio.

- Actividades no deportivas:

- Impulso en las redes sociales.

- Entrevistas a personalidades y entrenadores del club

- Presentación del Club en diciembre.



2. Presentació i aprovació, si 

s’escau, de nous membres de la 

Junta.



- Hem tingut una nova incorporació a la Junta, el Bernardo Martínez, que 

serà vocal.

- És el responsable de cercar Patrocinis i Espònsors.



3. Aprovació dels comptes anuals 

de la temporada 2019-2020.



RESUM COMPTES 2019/20

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 €



COMPARATIVA RESULTAT VS PRESSUPOST 2019/20

Imports nets

Categories
Pressupost 
2019.20 Saldo 2019.20 Diferència

Loteria 1.280,00 € 855,00 € - 425,00 € 
Patrocinis 240,00 € 1.351,20 € 1.111,20 € 
Quotes jugadors 56.925,63 € 59.322,37 € 2.396,74 € 
Subvencions 6.766,62 € 4.150,52 € - 2.616,10 € 
Merchandaising - € 83,00 € 83,00 € 
Despeses Bancàries - 1.000,22 € - 1.039,54 € - 39,32 € 
Despeses Federatives -19.467,79 € - 18.846,35 € 621,44 € 
Dietes Personal Tècnic -43.536,00 € - 36.108,75 € 7.427,25 € 
Formació - 2.100,00 € - 890,00 € 1.210,00 € 
Material esportiu - 2.977,72 € - 4.107,62 € - 1.129,90 € 
Serveis Administratius - 1.812,50 € - 1.044,62 € 767,88 € 
Events - 1.000,00 € - 948,00 € 52,00 € 
Grand Total - 6.681,98 € 2.777,21 € 9.459,19 € 



Resum econòmic 2019/20:

- L'economia del Club s’ha vist impactada per la situació provocada per la pandèmia mundial 

provocada pel COVID-19:

- En “positiu”: Menys despesa en dietes personal tècnic, menys despesa en arbitratges

- En “negatiu”: Subvenció de l’Ajuntament no cobrada (50%)

- La resta d'ingressos i despeses, pràcticament han estat els mateixos que si no hagués hagut 

pandèmia.

- Hem tancat l’exercici amb un saldo positiu de 2.777,21 € i una desviació pressupostària positiva de 

9.459,19 €  

- Saldo positiu en caixa de 43.285,59 € 

- L’entitat té una bona salut financera i un excés de caixa que permet tenir pulmó financer per continuar 

invertint en diferents aspectes: personal tècnic, material, recursos i altres aspectes que ens ajudin a 

millorar la gestió del Club i els resultats esportius.



4. Presentació i aprovació, si 

s’escau, de la proposta de 

compensació de quotes per 

COVID-19.



ACLARIMENTS PREVIS:

D’acord amb la informació proporcionada per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència 

Catalana del Consum, en relació a la devolució dels imports pagats degut al tancament de les instal·lacions esportives i la 

suspensió de l’activitat durant l’Estat d’Alarma:

Pel que fa a les quotes socials abonades a entitats culturals i esportives sense finalitat de 

lucre, legalment creades i inscrites com a tals, NO generen dret a devolució.



PROPOSTA DEL CLUB:

- Tot i què la normativa no ens obliga, el Club considera que han de ser els 

Socis qui decideixin si s’ha de compensar o no pel període de temps que les 

activitats han estat suspeses.

- A continuació, presentarem 3 propostes.

- Al final, haureu de votar 1 de les 3 propostes.

- Recordeu, 1 vot per Unitat Familiar.

- Guanyarà la proposta que obtingui més vots. En cas d’empat entre dues 

propostes, tornarem a votar només les dues. Si hi ha empat entre les tres 

propostes (en la primera votació) o entre les dos en una hipotètica segona 

votació, serà la Junta qui decideixi.

- El resultat de la votació és vinculant.



PLANTEJAMENT INICIAL:

- Període de suspensió de les activitats: 3 mesos (de mitjans de març a mitjans 

de juny-fi de temporada).

- Entrenaments al Juliol: es va compensar 1 dels 3 mesos de suspensió.

- Han quedat 2 mesos per compensar.

- La quota de soci anual (50 €), queda exempta de compensació.



PROPOSTA A:

- Es compensen econòmicament els 2 mesos pendents.

- S’estima una quota mensual dividint la quota anual (sense quota de soci) entre 10 mesos que dura 

la temporada (de Setembre a Juny).

- L’impacte anual estimat al pressupost es d’uns 9.000 euros menys d’ingressos.

- El resultat previst amb la implantació d’aquesta mesura és negatiu en uns 13.500 euros.

- El saldo final de caixa a final de temporada es preveu en uns 29.500 euros.

- Aquesta Proposta implica l’increment del 5% a la quota de la temporada 2020/21

- Descompte a aplicar a altes de jugadors/es fins al 31 d'octubre de 2019 de la temporada passada i 

només jugadors/es que continuïn a la temporada 2020/21.

- Altes posteriors al 31 d'octubre de 2019 de la temporada passada, s'aplicarà el mateix procediment, 

proporcionalment al temps d'alta.

- Per tenir dret a compensació, s’ha d’estar al corrent de pagament.

- El descompte s’aplicarà en la seva totalitat al primer rebut de la temporada (Octubre 2020).

- No es compensarà a cap jugador/a que no sigui alta al Club al Setembre de 2020.

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 € 



PROPOSTA B:

- Es compensa econòmicament 1 dels 2 mesos pendents. L’altre mes, no es compensa.

- S’estima una quota mensual dividint la quota anual (sense quota de soci) entre 10 mesos que dura 

la temporada (de Setembre a Juny).

- L’impacte anual estimat al pressupost es d’uns 4.500 euros menys d’ingressos.

- El resultat previst amb la implantació d’aquesta mesura és negatiu en uns 9.500 euros.

- El saldo final de caixa a final de temporada es preveu en uns 34.000 euros.

- Aquesta Proposta implica l’increment de l’IPC (0.9%), a la quota de la temporada 2020/21 

- Descompte a aplicar a altes de jugadors/es fins al 31 d'octubre de 2019 de la temporada passada i 

només jugadors/es que continuïn a la temporada 2020/21.

- Altes posteriors al 31 d'octubre de 2019 de la temporada passada, s'aplicarà el mateix procediment, 

proporcionalment al temps d'alta. 

- Per tenir dret a compensació, s’ha d’estar al corrent de pagament.

- El descompte s’aplicarà en la seva totalitat al primer rebut de la temporada (Octubre 2020).

- No es compensarà a cap jugador/a que no sigui alta al Club al Setembre de 2020.

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 € 



PROPOSTA C:

- No es compensa econòmicament cap dels 2 mesos pendents

- Aquesta Proposta implica NO incrementar les quotes de la temporada 2020/21 



RESUM PROPOSTES

PROPOSTA A

Cost per al Club: 9.000 euros Saldo previst a 30/06/2019: 29.500 euros

Resultat previst: -13.500 euros Increment quotes: 5%

PROPOSTA B

Cost per al Club: 4.500 euros Saldo previst a 30/06/2019: 34.000 euros

Resultat previst: -9.500 euros Increment quotes: 0,9%

PROPOSTA C

No hi ha compensació

Cost per al Club: 0 euros Saldo previst a 30/06/2019: 38.000 euros

Resultat previst: -5.500 euros Increment quotes: 0%



5. Presentació del pressupost 

2020-2021 i aprovació, si 

s’escau.



PRESSUPOST 2020/21

Imports nets

En vermell, despeses. En negre, ingressos

PROPOSTA C B A
Categories Saldo Saldo Saldo
Despeses Bancàries - 839,54 € - 839,54 € - 839,54 € 
Despeses Federatives -20.459,50 € - 20.459,50 € -20.459,50 € 
Dietes Personal Tècnic -47.070,00 € - 47.070,00 € -47.070,00 € 
Events 533,75 € 533,75 € 533,75 € 
Formació - 2.000,00 € - 2.000,00 € - 2.000,00 € 
Loteria 900,00 € 900,00 € 900,00 € 
Material - 3.716,16 € - 3.716,16 € - 3.716,16 € 
Merchandaising 150,00 € 150,00 € 150,00 € 
Patrocinis 250,00 € 250,00 € 250,00 € 
Quota Jugadors 59.500,00 € 55.595,00 € 51.600,00 € 
Serveis Administratius - 1.020,52 € - 1.020,52 € - 1.020,52 € 
Subvencions 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 
Grand Total - 5.771,97 € - 9.676,97 € -13.671,97 € 



Conclusions pressupost 2020/21:

- És una temporada de molta incertesa per la situació de pandèmia mundial degut al COVID-19.

- A nivell pressupostari, ha de ser una temporada de transició, fins que, esperem, la propera temporada 

s’estabilitzi (i esperem es solucioni) la situació.

- En qualsevol de les 3 propostes, acabem amb dèficit, però el saldo a caixa ens permet qualsevol de les 

tres propostes. 

- El dèficit previst (independentment de la Proposta escollida) és degut a:

- Increment en despesa de dietes de personal tècnic: hem incorporat un preparador físic, canvi en 

el sistema compensatori per fomentar formació tècnics i fidelitat al Club.

- Previsió de despesa en formació per als entrenadors que s’han format en nivell 0 i els propers

previstos.

- Manteniment en despesa en material esportiu.

- El saldo en caixa de 43.000 euros, ens permet afrontar aquest any d’excepcionalitat.



6. Resum esportiu de la 

temporada 2019-2020 



RESULTADOS 2019-2020

− La temporada pasada como todos sabemos terminó ante de su conclusión , así como los 

entrenamientos.

− Por ello la mayoría de equipos no pudo optar a ninguna clasificación. Salvo el Sènior A Masculí (ex 

Sots-25) , que gracias a la gran temporada realizada , quedando primeros de su grupo ha podido 

ascender a Territorial A.

− A otros niveles hemos podido realizar varias actividades siempre con el objetivo de mejorar 

técnicamente y deportivamente el club.

− Jornadas técnicas para jugadores y entrenadores.

− Torneo 3x3 , que fue un éxito de participación y que con la experiencia mejoraremos la 

organización.

− Curso oficial de entrenadores Nivel 0, impartido por la federación en las instalaciones de 

nuestro pabellón, gracias a los responsables del mismo, con gran presencia de nuestros 

entrenadores.

− Hemos establecido una hora a la semana para que padres y madres (Veteranos) puedan entrenar y 

hacer partidos, para disfrutar de nuestro deporte. Actividad gratuita y abierta a todos.



7. Objectius temporada 

2020-2021



− Esta temporada tenemos 169 jugadores repartidos en 16 equipos.

− Hemos ampliado horarios de entrenamiento (de 3 a 4 horas semanales).

− Hemos mejorado el nivel técnico de la mayoría de nuestro entrenadores.

− A partir de la categoría infantil tenemos un preparador físico.

− Seguimos consolidando y cohesionando la parte deportiva, la técnica y la organizativa para poder 

controlar y supervisar todos los aspectos de la enseñanza de este deporte.

− Entendemos que los jugadores pertenecen al Club y no solo a un equipo y por tanto tienen que estar 

a disposición de cualquier otro equipo que lo solicite.

− Y los objetivos serán como siempre ir mejorando y lo que esta desgraciada situación actual nos 

permita.



− Sèniors Masculins: 

− El Sots-25 de nivel B de la temporada pasada ha conseguido el ascenso y esta temporada jugará en 

Territorial nivel A con el objetivo de volver a ascender esta vez a tercera catalana.

− Tenemos el Senior de territorial B que esta temporada seguirá en el mismo nivel, pero con aspiraciones a 

estar en los puestos de arriba y conseguir ascenso.

− Se ha creado un Sots-21 masculino nivel B que era la temporada pasada el junior de segundo año y esperemos 

que se clasifiquen en los puestos de cabeza de la liga.

− Por lo tanto esta temporada tenemos 3 equipos seniors masculinos.

− Y además, este año hay un Sènior femenino que jugará en Sots-21 en nivel B. La temporada pasada eran chicas 

de primer y segundo año de junior. Veremos que tal se portan nuestras chicas.

− Resto de equipos:

− Mejorar nivel técnico de los jugadores para poder ser más competitivos y puedan disfrutar más jugando a 

básquet.

− Fomentar la consciencia de que no sólo formamos jugadores, sino también a personas en etapas importantes 

de su vida.

− Fomentar el respeto a compañeros, entrenadores, rivales y árbitros.

− Fomentar que no todo vale para ganar.



8. Protocol d’actuació pel 

COVID-19.



Objectiu del protocol: la salut de tot els membres del Club.

Important: el risc 0 no existeix

- Abans de l’entrenament

- Durant l’entrenament

- Després de l’entrenament



Abans de l’entrenament

- On esperem ------->  Entrada pavelló (exterior)
- A qui esperem ---->  Entrenador/a
- Accés en grup  ---->  Puntualitat!!!

No venir als entrenaments amb
símptomes compatibles COVID-19

- Registre diari qui entrena
- Mascareta obligatòria i neteja de mans
- Guardar mascareta de forma segura
- Deixar la roba i bossa de forma segura
- Material d’entrenament desinfectat



Durant l’entrenament

- Entrenadors/es sempre amb mascareta
- Ampolla d’aigua i tovallola individual

Prohibit intercanviar roba

Vestidors tancats

- Jugadors/es seguiran les indicacions entrenadors/es en higiene i 
seguretat



Després de l’entrenament

- Posar-se la mascareta
- Desinfectar material
- Sortida conjunta de l’equip

Vestidors tancats

- Lloc de recollida -----> Entrada pavelló (exterior)



I si tenim un positiu en COVID-19?

- No venir a entrenar.
- Notificar-ho ràpidament -----> Director Esportiu, coordinador o 

entrenador/a

- Avisar contactes (equip-bombolla).
- Equip en quarantena.

Protocols autoritats sanitàries



9. Precs, preguntes i 

suggeriments.


