
      CLUB BASQUET SANTA PERPÈTUA 

 
               
 

 ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 

DEL CLUB BÀSQUET SANTA PERPÈTUA 

TEMPORADA 2020-2021 

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
   

1. Presentació de la Memòria de les activitats realitzades. 

2. Ratificació del nou President. 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, dels nous càrrecs dels membres de la Junta. 

4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de la temporada 2020-

2021. 

5. Presentació i aprovació, si s’escau, de les quotes per a la temporada vinent. 

6. Presentació del pressupost 2021-2022 i aprovació, si s’escau. 

7. Resum esportiu de la temporada 2020-2021. 

8. Presentació i aprovació, si s’escau, del Reglament de Règim Intern. 

9. Canvi en la botiga de les equipacions. 

10. Objectius temporada 2021-2022. 

11. Projecte Alkaria. 

12. Precs, preguntes i suggeriments. 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assistència 
 
Els socis assistents a l’assemblea son: 
 

 Família MARÍ MUÑOZ 

 LAURA CAÑERO MESTRE 

 Família BOSQUEZ PANCHO 

 Família CANALEJAS RUIZ 

 Família ARDERIU GARCIA 

 Família PEREA PEINADO 

 Família HOUBANI SOLANELLAS 

 Família DE LOS REYES MUÑOZ 

 Família DE LA IGLESIA GÓMEZ 

 Família MENA GARCIA 

 Família CLOT NEILA 

 Família MARTÍNEZ AGUILAR 

 Família CÓRDOBA TERRERO 

 Família POLO PEINADO 

 Família PELEGRÍ MIGUEL 

 Família REYES HERNANDEZ 

 Família FIGUERA BOADA 

 
 
Coordina l’assemblea Anna Boada. 
 
 
1.Presentació de la Memòria de les activitats realitzades. 

Manuel Córdoba, realitza resum de les activitats del club durant aquesta temporada, fen 

èmfasi en totes les dificultats que hem tingut degut a la pandèmia. 

 

2.Ratificació del nou President. 

Juan Pelegrí, s’acomiada del club com a President i la Junta proposa per al càrrec de 

President a l’actual vicepresident, Manuel Córdoba. 



Es sotmet a votació i queda ratificat Manuel Córdoba com a nou President. 

Resultat: 

14 Vots a favor. 

1 Abstenció. 

 

3.Presentació i aprovació, si s’escau, dels nous càrrecs dels membres de la Junta. 

Deixen la junta Juan Pelegrí, amb càrrec de president, i Joan Ramón Mercè com a 

Secretari. 

La nova Junta Directiva queda representada amb el següent organigrama. 

 

 President: Manuel Córdoba Jiménez 

 Vicepresidenta: Anna Boada Turull 

 Secretari: Emili Clot Alvarado 

 Tresorer: Javier Polo Domínguez 

 Vocal: Bernardo Martínez Gómez 

 

Des de la Junta demanem col·laboració a tots els socis i sòcies per formar part de la Junta 

Directiva i poder tenir més membres. 

 

4.Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de la temporada 2020-

2021. 

El tresorer del club presenta de forma detallada les despeses i ingressos de la temporada. 

 



Es sotmet a votació els comptes del club, i són aprovats. 

Resultat: 

14 Vots a favor 

1 Abstenció 

 

5.Presentació i aprovació, si s’escau, de les quotes per a la temporada vinent. 

Javier Polo, com a tresorer del club, presenta la proposta de noves quotes de cara a la 

temporada vinent, explicant que per tema piràmide poblacional disminueix el número 

d’infants en categories inferiors, i per mantenir la salut financera del club es necessari fer 

un reajustament de l’actual estructura de les quotes, segons s’indica al següent quadre. A 

més, s’acorda que el primer pagament de Juliol serà íntegrament el corresponent al cost 

de la fitxa més la mutualitat. 

 

Es sotmet a votació de reestructurar les quotes segons el quadre anterior o pujar-les totes 

segons l’IPC. 

Es fa la votació i s’aprova, l’opció A, què és reestructurar les quotes segons el quadre. 

Resultat: 

Opció A 15 

Opció B 0 

Abstencions 2 

 

 

 



 

6.Presentació del pressupost 2021-2022 i aprovació, si s’escau. 

Javier Polo, com a tresorer del club, presenta el pressupost per a la temporada vinent. 

 

Es sotmet a votació els comptes del club, i són aprovats. 

Resultat: 

15 Vots a favor 

2 Abstencions 

 

7.Resum esportiu de la temporada 2020-2021. 

Es fa un resum de la temporada tan difícil que hem tingut, a causa de la pandèmia i de les 

restriccions de mobilitat. 

També que tot i que ha sigut un any estrany al final s’ha pogut competir. 

No s’ha pogut fer ni presentació d’equips, ni el 3x3 ni casals de cap tipus. 

 

8.Presentació i aprovació, si s’escau, del Reglament de Règim Intern. 

Es fan canvi del reglament intern del club, corregint errades i afegint vàries modificacions. 

 Correcció d’alguna errada gramatical i de format. 

 Ús obligatori per als entrenadors de la roba oficial del Club, durant els partits 
(art. 13.5). 

 Evitar relacions interpersonals d’entrenadors/es amb jugadors/es, que pugin 
afectar a les seves funcions (art. 13.6). 



 Acceptació i promoció obligatòria de jugadors/es fins a Cadet. A partir de 
Júnior, el Club decideix (art. 15). 

 Adaptació condició de soci a Unitat Familiar (art. 17.1 a). 

 Ús obligatori de l’última equipació oficial del Club (art. 17.1 n). 

 Redefinició àmbits esportius del Club (art. 21.1): 

 Social i formatiu: d’Escola fins a Cadet. 

 Competitiu: de Júnior a Sènior. 

 Inclusió de sancions econòmiques a entrenadors en cas d’incompliments del 
reglament (art. 27.2 i 27.3). 

 

Es sotmet a votació i és aprovat el nou reglament: 

Resultat: 

15 Vots a favor 

1 Abstenció 

 

9.Canvi en la botiga de les equipacions. 

Manuel Córdoba presenta la nova equipació del club. S’ha consultat amb varies marques i 

proveïdors i s’ha arribat a la conclusió de mantenir el mateix proveïdor, però canviant la 

marca de la roba. 

Ara passarà a ser marca CBSP. Gràcies a això es redueix el preu del pack bàsic en 

14.85€. 

Es sotmet a votació i és aprovada. 

Resultat: 

15 Vots a favor 

1 Abstenció 

 

10.Objectius temporada 2021-2022. 

Carlos Meroño com a Director Tècnic del club presenta els objectius de la propera 

temporada, esperant que aquesta sigui una temporada normal.  

 

 

 



 MASCULINS  

 El primer equipo seguirà siendo el Sènior A cuyo objetivo es ascender 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. 

 El Sots-21 de nivel A con el objetivo de reforzar a los seniors. 

 2 Cadetes, cuyos objetivos son formalizar un cambio del modelo de competición 

donde la competitividad sea el eje donde pivotar el futuro de los equipos seniors. 

 

FEMENINS 

 Incorporación de un Senior femení que sirva de espejo y donde recalar el futuro de 

las jugadoras de categorías inferiores. 

 Mantenimiento del Sots 25, reforzado con jugadoras juniors que por razones de 

numero no es posible crear un equipo solo de dicha categoría. 

 Un cadete y un Infantil completarán la propuesta. 

 Mini, solo femenino, es un objetivo para esta temporada cuyo idea es estructurar el 

básquet dentro del club. 

 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 solo 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. 

 

 

 

 

 



11.Projecte Alkaria. 

Anna Boada presenta el projecte amb col·laboració amb la ONG Alkaria, la Federació 

Catalana de Basquetbol i el Club Maristes de Lleida. 

 

 Consisteix en fer un acompanyament al bàsquet femení del Senegal. 

 En un primer moment la col·laboració consisteix en fer recollida de material esportiu 
per fer arribar al Senegal.  

 Un segon nivell de col·laboració en el Projecte consistirà en formar un equip d’unes 
8/10 noies amb una entrenadora que vulguin anar al Senegal l’estiu del 2022. 

 Caldria començar la formació com a molt tard a finals d’aquest any. 
 

12.Precs, preguntes i suggeriments. 

No hi han qüestions. 

 

A les 20.30 hores del divendres 18 de Juny de 2021 s’aixeca l’assemblea de socis i sòcies 

de CBSP. 

 

 

El President                                                                    El Tresorer 

 

 

 

Juan Pelegrí                                                                  Javier Polo 

 

El Secretari                                                               

 

 

 

Emili Clot                                                             


