
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 juny de 2021 Amb la col.laboració de:



Agenda:

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.



1. Presentació de la Memòria 

de les activitats realitzades



- Ha sido un año totalmente marcado por todas las restricciones por la 

pandemia mundial por el Covid-19.

- Hemos priorizado no parar la actividad de entrenamientos, a pesar de todos 

los problemas: cierre de pabellón, toque de queda, confinamientos municipal 

y comarcal, etc…

- No hemos podido competir hasta abril, en un formato exprés y sin valor 

clasificatorio.

- No hemos podido celebrar ni el Torneo 3x3, ni Campus ni presentación. Sí 

está previsto hacerlo la próxima temporada.

- Hemos incrementado la actividad informativa desde nuestras diferentes vías, 

para tener a los socios y socias informados durante todo el año, con toda la 

variación continua de medidas.



2. Ratificació del nou President



• L’actual President, Juan Pelegrí, ha presentat la dimissió voluntària, 

efectiva a 30 de juny de 2021.

• El mandat de l’actual Junta finalitza a  l’octubre de 2023.

• La Junta Directiva, proposa a l’actual vicepresident, Manuel Córdoba 

Jiménez com a nou President fins a final del mandat.

• Si no hi ha ratificació, obriríem procés de convocatòria d’eleccions a la 

Presidència.



Votació:

Sí:  Ratificació Manuel Córdoba com a President.

No: No ratificació Manuel Córdoba com a President.



3. Presentació i aprovació, si 

s’escau, de nous membres de la 

Junta.



- Hem tingut dues baixes: Juan Pelegrí com a President i Joan Ramon Mercè, 

com a Secretari.

- Actualment, només som 5 membres a la Junta, la qual queda composada de 

la següent manera:

- President: Manuel Córdoba Jiménez

- Vicepresidenta: Anna Boada Turull

- Secretari: Emili Clot Alvarado

- Tresorer: Javier Polo Domínguez

- Vocal: Bernardo Martínez Gómez



Necessitem nous membres a la Junta.

Tens ganes d’ajudar al Club? 

Vols entrar a la Junta? 

Comptem amb tu!!!

Parla amb qualsevol de nosaltres

i t’expliquem com començar



4. Presentació i aprovació, si 

s’escau, dels comptes anuals de 

la temporada 2020-2021



RESUM COMPTES 2020/21

Dades estimades del 18/06 al 30/06/21

Categories Ingressos Despeses Saldo Anual 

Despeses Bancàries 29,05 € 419,24 € - 390,19 € 

Dietes Personal Tècnic 562,50 € 36.228,76 € - 35.666,26 € 

Events 996,00 € 1.682,00 € - 686,00 € 

Federació 20.697,97 € - 20.697,97 € 

Formació 1.156,25 € - 1.156,25 € 

Loteria 4.586,00 € 2.940,00 € 1.646,00 € 

Material 4.177,40 € - 4.177,40 € 

Merchandaising 195,00 € 10,00 € 185,00 € 

Patrocini 100,00 € 60,00 € 40,00 € 

Quota jugadors 54.263,00 € 5.525,73 € 48.737,27 € 

Serveis Administratius 1.261,78 € - 1.261,78 € 

Subvencions 13.702,25 € 13.702,25 € 

Grand Total 74.433,80 € 74.159,13 € 274,67 € 



COMPARATIVA RESULTAT VS PRESSUPOST 2020/21

Imports nets

Categories
Pressupost 
2020.21 Saldo 2020.21 Diferència

Despeses Bancàries - 839,54 € - 390,19 € 449,35 € 
Despeses Federatives -20.459,50 € - 20.697,97 € - 238,47 € 
Dietes Personal Tècnic -47.070,00 € - 35.666,26 € 11.403,74 € 
Events 533,75 € - 686,00 € - 1.219,75 € 
Formació - 2.000,00 € - 1.156,25 € 843,75 € 
Loteria 900,00 € 1.646,00 € 746,00 € 
Material - 3.716,16 € - 4.177,40 € - 461,24 € 
Serveis Administratius - 1.020,52 € - 1.261,78 € - 241,26 € 
Merchandaising 150,00 € 185,00 € 35,00 € 
Patrocinis 250,00 € 40,00 € - 210,00 € 
Quota Jugadors 59.500,00 € 48.737,27 € -10.762,73 € 
Subvencions 8.000,00 € 13.702,25 € 5.702,25 € 
Grand Total - 5.771,97 € 274,67 € 6.046,64 € 



Resum econòmic 2020/21:

- Hem tingut un any complicat per la pandèmia: confinament total, municipal i comarcal, toc de queda, 

pavelló tancat, absència de competició fins al març…

- Hem hagut de compensar a tots els socis (50 € per soci), més afectats per confinament i toc de 

queda.

- Les principals desviacions pressupostàries han estat:

- Dietes Personal Tècnic: 11.400 € de desviació, en positiu, per implementació nova política 

de dietes, entrenadors que no han pogut entrenar i el mes de novembre sense 

entrenaments.

- Subvencions: 5.700 € de desviació, en positiu, per subvenció addicional aconseguida amb 

el Consell Català de l’Esport.

- Loteria: 745 € de desviació, en positiu, per les butlletes premiades i no cobrades.

- Quota jugadors: 10.700 € de desviació, en negatiu, per les compensacions per la 

pandèmia.

- Hem tancat l’exercici amb un saldo positiu de  274,67 € i una desviació pressupostària positiva de 

6.046,64 €.  

- Saldo positiu en caixa de 44.031,06 € 

- 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.



Votació:

Sí:  Aprovació dels comptes de la Temporada 2020/21.

No: No aprovació dels comptes de la Temporada 2020/21.



5. Presentació i aprovació, si 

s’escau, de les quotes per a 

la temporada vinent
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Població Santa Perpètua 2010

Dones HomesFont: Idescat

- Major gruix de jugadors en edat d’Escola/Premini.
- Les categories inferiors, compensaven econòmicament a les categories juniors i sèniors.
- Menys opcions esportives a la ciutat.
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Població Santa Perpètua 2020

Dones Homes

Font: Idescat

- El canvi en la piràmide poblacional ens obliga a reformular l’estructura actual de les quotes.
- Cada equip ha de ser autosuficient (excepte el Primer Equip).
- La captació a Escola ha de ser ambiciosa, per lluitar contra més opcions en l’actualitat (pàdel, futbol femení, 

rítmica…) i la por pel Covid.
- Quotes congelades des de fa, mínim, set anys.



Desglossament costos per quota per equip

- La proporció de despesa entre Fitxa Federativa+Mutua i la resta de despeses, per jugador/a no és 
proporcional entre categories.

- Només Cadet té una distribució òptima en les quotes que permet que els equips s'autofinancin.
- De Premini a Infantil, la distribució també és quasi òptima.
- De Junior a Sènior, la distribució és clarament deficient. És on paguem més per les fitxes i on els 

costos d’entrenadors, arbitratges, etc... són més alts.

Categoria Quota Total anual
Fitxa 

Federativa+
Mútua

%
Entrenadors, 
arbitratges, 

etc.
%

Premini a Infantil 320,00 € 35,00 € 10,94% 285,00 € 89,06%

Cadet 400,00 € 50,00 € 12,50% 350,00 € 87,50%

Junior 400,00 € 110,00 € 27,50% 290,00 € 72,50%

Sots a Sènior (excepte 
Sènior A Masculí) 400,00 € 

120,00 € 30,00% 280,00 € 70,00%

Sènior A Masculí (Primer 
Equip) 350,00 € 

120,00 € 34,29% 230,00 € 65,71%



Proposta quotes propera temporada 2021/22
Fitxa

Quotes CBSP 2020/21 2021/22

Categoria Quota Total 
anual a pagar

Quota Total 
anual a pagar

Increment Categoria
Juliol'21 Octubre'21 Desembre'21 Febrer'22* Abril'22

Escola 250,00 € 190,00 € -24,00% Escola - 50,00 € 50,00 € 50,00 € 40,00 € 

Premini a Infantil 320,00 € 325,00 € 1,56% Premini a Infantil
35,00 € 100,00 € 100,00 € 90,00 € -

Cadet 400,00 € 400,00 € 0,00% Cadet
50,00 € 125,00 € 125,00 € 100,00 € -

Junior 400,00 € 420,00 € 5,00% Junior
110,00 € 110,00 € 110,00 € 90,00 € -

Sots a Sènior 
(excepte Sènior 
A Masculí)

400,00 € 420,00 € 5,00%
Sots a Sènior 
(excepte Sènior A 
Masculí) 120,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € -

Sènior A Masculí 
(Primer Equip) 350,00 € 350,00 € 0,00% Sènior A Masculí 

(Primer Equip) 120,00 € 100,00 € 100,00 € 30,00 € -
*IPC Interanual Catalunya Maig'20-Abril’21 
(2%)

* Descompte 50 
euros/germà adicional

Votar:
- A: Nova estructura de quotes (quadre de dalt)
- B: Pujada IPC (2%) igual per a totes les categories



6. Presentació del pressupost 

2021-2022 i aprovació, si 

s’escau



PRESSUPOST 2021/22

Imports nets

En vermell, despeses. En negre, ingressos

Categories Despeses Ingressos Total
Despeses Bancàries - 750,00 € - 750,00 € 
Despeses Federatives - 21.257,60 € - 21.257,60 € 
Dietes Personal Tècnic - 47.790,00 € - 47.790,00 € 
Events - 2.070,68 € 2.903,88 € 833,20 € 
Formació - 500,00 € - 500,00 € 
Loteria 900,00 € 900,00 € 
Material - 3.716,16 € - 3.716,16 € 
Merchandaising 150,00 € 150,00 € 
Patrocinis 100,00 € 100,00 € 
Quota Jugadors 60.690,00 € 60.690,00 € 
Serveis Administratius - 1.084,77 € - 1.084,77 € 
Subvencions 8.000,00 € 8.000,00 € 
Total - 77.169,21 € 72.743,88 € - 4.425,33 € 



Conclusions pressupost 2021/22:

- El pressupost està creat pensant en que ja tindrem una temporada “normal”, sense cap restricció ni 

d’entrenaments ni de competició.

- El dèficit previst és degut a:

- Manteniment en pressupost de dietes de personal tècnic.

- Manteniment en despesa en material esportiu.

- Actual sistema de quotes no compensa la totalitat de despeses.

- No es contempla la subvenció extraordinària del Consell Català de l’Esport.

- El saldo en caixa de 44.000 euros, ens permet compensar el dèficit previst.



Votació:

Sí:  Aprovació del pressupost per a la Temporada 2021/22.

No: No aprovació del pressupost per a la Temporada 2021/22.



7. Resum esportiu de la 

temporada 2020-2021



RESULTADOS 2020-2021

- Hasta abril no hemos podido empezar a competir.

- Aunque ha habido clasificaciones, éstas no tienen carácter oficial (no hay ascensos, ni descensos, ni 

campeones).

- Todos nuestros equipos han competido, excepto el Cadet Femení (decisión propia del equipo).

- La formación de los grupos por la Federación ha sido muy dispar, lo que ha dado lugar a resultados 

abultados en ambos sentidos (victorias y derrotas muy abultadas).

- Los equipos más destacados en cuanto a resultados han sido el Primer Equipo, los dos Juniors 

Masculinos (A y B) y el Mini Verd. 

- El resto de equipos, aunque a algunos no les han acompañado los resultados a pesar del esfuerzo, todo 

lo aprendido en estos meses, servirá de base para la próxima temporada.

- Creemos que el hecho de poder competir y entrenar ha sido otra “vacuna” para la salud mental y física 

de nuestros jugadores y jugadoras.



8. Presentació i aprovació, si 

s’escau, del Reglament de 

Règim Intern



- Principals canvis:

- 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).



Votació:

Sí:  Aprovació dels canvis al Reglament Intern.

No: No aprovació dels canvis al Reglament Intern.



9. Canvi en la botiga de les 

equipacions



- Hemos revisado diferentes opciones respecto a la ropa del Club, con dos 
objetivos principales: reducir el precio actual y mejorar los tiempos de 
entrega.

- Hemos contactado con diferentes proveedores, incluido el actual, recibido, 
revisado y discutido las diferentes ofertas y opciones y la mejor de ella y la 
que más se adapta a las necesidades y las prácticas históricas sobre ropa en 
el Club, es la siguiente:

- Mantener al mismo fabricante. 
- Cambiar de marca Spalding a marca CBSP.

- Y eso qué significa?:
- El precio del pack básico pasará de 91,34 € a 76,49 €.
- La ropa será EXACTAMENTE LA MISMA QUE AHORA: mismo diseño, 

mismo tejido, mismo corte.
- Sólo habrá dos cambios:

- La marca “Spalding” desaparece de la ropa. 
- En su lugar irá el escudo en la camiseta y el eslogan del Club “1, 2, 3 

força!” en el pantalón.
- Se comprará del mismo modo que antes, vía web. El link se actualizará en 

breve en la web.
- Toda la ropa actual seguirá siendo vigente y válida cómo equipación actual 

del Club.





Votació:

Sí:  Canvi a la marca CBSP (cost roba 76,49 €).

No: Continuar amb la marca Spalding (cost roba 91,34 €) .



10.Objectius temporada 

2021-2022



− MASCULINS

− El primer equipo seguirá 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



- 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.


