
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

17 de juny de 2022 Amb la col.laboració de:



Agenda:

1. Presentació de la Memòria de les activitats realitzades.

2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de la temporada 2021-2022.

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

4. Presentació Projecte Comissió 75è Aniversari del Club i aprovació, si s’escau.

5. Presentació del pressupost 2022-2023 i aprovació, si s’escau.

6. Resum esportiu de la temporada 2021-2022.

7. Objectius temporada 2022-2023.

8. Projecte Alkaria.

9. Precs, preguntes i suggeriments.



1. Presentació de la Memòria 

de les activitats realitzades



- Ha sido el primer año con cierta normalidad aún con pandemia, pero aún con 

ciertas restricciones (menos partidos, control de aforos, retraso en inicio de 

competición, mascarillas…).

- Hemos seguido priorizando no parar actividad en ningún momento, siempre 

acorde a las medidas sanitarias establecidas por las autoridades.

- Hemos recuperado la actividad de casales (agosto, navidad y ahora en 

verano).

- No pudimos hacer el 3x3 por Omicron.

- Hemos recuperado la presentación de equipos (en diciembre).

- Fomento de participación de torneos de verano.



2. Presentació i aprovació, si 

s’escau, dels comptes anuals de 

la temporada 2021-2022



RESUM COMPTES 2021/22

Dades estimades del 17/06 al 30/06/22

Categoria Ingressos Despeses Saldo Anual 

Despeses Bancàries 535,15 € - 535,15 € 
Dietes Personal Tècnic 900,00 € 48.005,90 € - 47.105,90 € 
Events 9.648,60 € 9.200,21 € 448,39 € 
Federació 4.702,28 € 30.553,34 € - 25.851,06 € 
Formació 212,50 € - 212,50 € 
Loteria 7.290,00 € 6.564,00 € 726,00 € 
Material 77,75 € 3.060,21 € - 2.982,46 € 
Merchandaising 132,42 € 2,00 € 130,42 € 
Quota jugadors 70.175,00 € 10.279,46 € 59.895,54 € 
Serveis Administratius 1.447,58 € - 1.447,58 € 
Subvencions 7.195,24 € 7.195,24 € 
Total general 100.121,29 € 109.860,35 € - 9.739,06 € 



COMPARATIVA RESULTAT VS PRESSUPOST 2021/22

Imports nets

Categories
Pressupost 
2021.22 Saldo 2021.22 Diferència

Despeses Bancàries - 750,00 € - 535,15 € 214,85 € 
Despeses Federatives -21.257,60 € - 25.851,06 € - 4.593,46 € 
Dietes Personal Tècnic -47.790,00 € - 47.105,90 € 684,10 € 
Formació - 500,00 € - 212,50 € 287,50 € 
Material - 3.716,16 € - 2.982,46 € 733,70 € 
Serveis Administratius - 1.084,77 € - 1.447,58 € - 362,81 € 
Events 833,20 € 448,39 € - 384,81 € 
Loteria 900,00 € 726,00 € - 174,00 € 
Merchandaising 150,00 € 130,42 € - 19,58 € 
Patrocinis 100,00 € - € - 100,00 € 
Quota Jugadors 60.690,00 € 59.895,54 € - 794,46 € 
Subvencions 8.000,00 € 7.195,24 € - 804,76 € 
Grand Total - 4.425,33 € - 9.739,06 € - 5.313,73 € 



Resum econòmic 2021/22:

- Encara hem tingut alguna restricció per Covid, durant la temporada, però a nivell pressupostari ha 

estat una temporada “normal”.

- Hem passat de 3 a 6 equips Sèniors, el que ha fet disparar-se la despesa federativa (un equip Sènior

costa 3 vegades més que un equip de promoció).

- Els problemes esportius amb el primer equip masculí, Llar56, i la voluntat de revertir la situació per 

evitar el descens, va fer prendre decisions extraordinàries que van impactar, mínimament, també al 

pressupost.

- Hem rebut la meitat de la subvenció de la Federació (910 euros en comptes de 1.800 euros).

- La dissolució del Sots21 Masculí B al març, més l’organització dels Casals de Nadal, Setmana Santa 

i Estiu, han compensat parcialment les desviacions pressupostàries negatives.

- Hem tancat l’exercici amb un saldo negatiu de 9.739,06 €  € i una desviació pressupostària negativa 

de 5.313,73 €.  

- Saldo positiu en caixa de 33.368,58 € 

- 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.

- Però sinó incrementem les quotes (o obtenim altres vies d’ingresos), la viabilitat del Club a mig

termini està en risc.



3. Presentació i aprovació, si 

s’escau, de les quotes per a 

la temporada vinent
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Font: Idescat

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

rítmica…) 
- Un equip Sènior (o Sots) costa 3 vegades més que un equip de Promoció (de Premini a Infantil).
- Amb les quotes actuals, el Club no és sostenible a mig termini.



Comparativa quotes actuals vs costos actuals

- De Premini a Cadet, les quotes estan pràcticament ajustades a les necessitats per cobrir despeses.
- En Escola, acceptem tenir aquesta desviació com a mecanisme de captació de jugadors/es.
- A Junior, la desviació ha de ser corregida en les properes temporades.
- De Sots a Sènior, la desviació és molt gran. I les categories inferiors ja no compensen aquesta 

desviació.
- Només amb els primers equips acceptem tenir aquesta gran desviació (equips estratègics).
- Un equip Sènior (o Sots) costa 3 vegades més que un equip de Promoció (de Premini a Infantil).
- La cerca de Patrocinis continua activa i va encaminada principal i prioritàriament, als primers equips.

Categoria Quota Total anual 
2021/22

Quota ideal per 
cobrir despeses

Desviació en € Desviació en %

Escola 190,00 € 270,00 € - 80,00 € -29,63%
Premini a Infantil 325,00 € 360,00 € - 35,00 € -9,72%
Cadet 400,00 € 430,00 € - 30,00 € -6,98%
Junior 420,00 € 540,00 € - 120,00 € -22,22%

Sots a Sènior (excepte primers 
equips) 420,00 € 755,00 € - 335,00 € -44,37%

Primers equips (Masculins i 
Femenins) 350,00 € 755,00 € - 405,00 € -53,64%



Proposta quotes propera temporada 2022/23
Fitxa

En cas de no ser aprovades, es pujaria l’IPC (7,7%) per a totes les categories

Quotes CBSP 2021/22 2022/23

Categoria Quota Total anual 
a pagar

Quota Total anual 
a pagar Increment Categoria Juliol'22 Octubre'22 Desembre'22 Febrer'23* Abril'23

Escola 190,00 € 210,00 € 10,53% Escola 
- 50,00 € 60,00 € 50,00 € 50,00 € 

Premini a Infantil 325,00 € 360,00 € 10,77% Premini a Infantil
40,00 € 110,00 € 110,00 € 100,00 € -

Cadet 400,00 € 430,00 € 7,50% Cadet
55,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € -

Junior 420,00 € 470,00 € 11,90% Junior
115,00 € 120,00 € 120,00 € 115,00 € -

Sots a Sènior 
(excepte primers 
equips) 420,00 € 490,00 € 16,67%

Sots a Sènior 
(excepte primers 
equips) 125,00 € 125,00 € 120,00 € 120,00 € -

Primers equips 
(Masculins i 
Femenins) 350,00 € 390,00 € 11,43%

Primers equips 
(Masculins i 
Femenins) 125,00 € 100,00 € 100,00 € 65,00 € -

*IPC Interanual Catalunya Gener'22-Abril'22 (7,7%)
* Descompte 50 
euros/germà adicional



NOVETAT: Com firmarem la fitxa federativa?
Fins ara, rebíem la fitxa federativa per e-mail (Playoff), la 
signàvem físicament i la tornàvem per Playoff amb l’arxiu pdf 
adjuntat.

I ara?:
- La fitxa federativa es signarà mitjançant l’app de la 

Federació: Bàsquet Català.
- Tot serà digital. Ja no hi haurà firma física.
- Qui no tingui la fitxa tramitada amb l’app de la Federació, no 

podrà competir.
- La gestió serà directa entre el jugador/a (o pare/mare) i la 

Federació. El Club NO intervindrà (només us donarà el codi 
per fer la gestió).

- Tot el detall de com funcionarà s’enviarà en les properes 
setmanes.



4. Presentació Projecte 

Comissió 75è Aniversari del 

Club i aprovació, si s’escau.



- S’ha creat una Comissió oberta a tots els socis i sòcies per a preparar i 

organitzar els actes del 75è Aniversari del Club.

- Les primeres activitats que s’estan realitzant són:

1. El concurs de logo del 75è Aniversari.

2. Una xerrada compartint un cafè amb alguns dels fundadors del Club que 

es farà a la Granja Soldevila el 27 de juny.

- Algunes de les activitats previstes poden ser:

Fer un llibre dels 75 anys.

Fer una exposició.

Acte institucional al febrer coincidint amb la presentació dels equips.

Acte al carrer de cara a final de temporada amb algun jugador famós.

Torneig de 75è aniversari.



Finançament dels actes 75è Aniversari

2 vies:

- Cerca activa de patrocinadors per a cadascun dels actes.

- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat per import de 6.844,07 €.

- La possibilitat de rebre aquesta subvenció és molt incerta.

- Si no l’obtenim (total o parcialment), el Club podria aportar la part no 

subvencionada, en cas que fos necessari.

Per tant, DEMANEM permís a l’Assemblea, per a què el Club aporti (en cas de 

ser necessari), fins a un MÀXIM de 6.844,07 € l’import parcial o total, que la 

Generalitat no subvencioni.

Exemple: Rebem subvenció per import de 4.000 €, el Club aportaria 2.844,07 €

Tots els ingressos i despeses del 75è Aniversari, aniran a part del Pressupost 

ordinari per a la propera temporada.



5. Presentació del pressupost 

2022-2023 i aprovació, si 

s’escau



PRESSUPOST 2022/23

Imports nets

En vermell, despeses. En negre, ingressos

Etiquetas de fila Suma de Pressupost 2022/23
Despeses Bancàries - 576,36 € 
Dietes Personal Tècnic - 50.712,29 € 
Events 4.172,56 € 
Federació - 25.851,06 € 
Formació - 318,75 € 
Loteria 872,37 € 
Material - 3.210,81 € 
Merchandaising 140,46 € 
Patrocinis 750,00 € 
Quota jugadors 66.484,05 € 
Serveis Administratius - 1.120,71 € 
Subvencions 7.971,52 € 
Total general - 1.399,01 € 



PRESSUPOST 2022/23 (IPC 7,7%)

Imports nets

En vermell, despeses. En negre, ingressos

Etiquetas de fila Suma de Pressupost 2022/23
Despeses Bancàries - 576,36 € 
Dietes Personal Tècnic - 50.712,29 € 
Events 4.172,56 € 
Federació - 25.851,06 € 
Formació - 318,75 € 
Loteria 872,37 € 
Material - 3.210,81 € 
Merchandaising 140,46 € 
Patrocinis 750,00 € 
Quota jugadors 64.507,50 € 
Serveis Administratius - 1.120,71 € 
Subvencions 7.971,52 € 
Total general - 3.375,57 € 



Conclusions pressupost 2022/23:

- L’objectiu principal és acabar el més a prop a saldo zero.

- La inflació creixent i la incertessa sobre com afectarà a les despeses previstes, fa que sigui un any

complicat de preveure.

- Les quotes han de continuar encaminades a fer els equips més autosuficients.

- Els ingresos i despeses del 75è Aniversari, no están contemplats en aquest pressupost. Es 

comptabilitzaran per separat.



6. Resum esportiu de la 

temporada 2021-2022



RESULTADOS 2021-2022

- Hemos tenido 15 equipos: 4 Femeninos, 10 Masculinos y Escola.

- Los más destacados, en resultados, han sido el Cadet Femení (Campeonas en D2), el Preinfantil 

Masculino (segundo en B2).y el Sots 21 Masculino A (sexto en A1).

- Además, hemos recuperado el Sènior Femení.

- Por el contrario, el Llar56 Sènior Masculí A ha perdido la categoría, en una temporada muy complicada. 

El Sots21 Masculino B tuvo que deshacerse en marzo, por falta de jugadores.

- Hemos iniciado Tecnificación e incorporado un preparador físico (que finalmente tuvimos que descartar).

- La gran mayoría de equipos han jugado en nivel B, subiendo el nivel de las categorías respecto a 

anteriores temporadas. 



7. Objectius temporada 

2022-2023



− MASCULINS

− El primer equipo seguirá siendo el Sènior A cuyo objetivo es recuperar la categoría..

− Tenemos el Senior de territorial B que esta temporada seguirá en el mismo nivel, complementando al primer 

equipo cuando sea necesario.

− Hemos creado un Sots-25 con el objetivo de reforzar a los seniors.

− Recuperamos el Junior Masculí.

− 2 Cadetes, cuyos objetivos es seguir formalizando un cambio del modelo de competición donde la 

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

- FEMENINS

- Consolidar al primer equipo en la categoría y pelear por las plazas de arriba.

- Recuperamos el Junior Femení.

- Un cadete y un Mini completarán la propuesta, más un posible Premini o Mini Mixte.

− 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.



8. Projecte Alkaria



- El 22 de juny de 2021 vam fer entrega del material esportiu que vam 
recollir entre totes les sòcies i els socis. Tot aquest material va anar a 
Senegal, a Kolda,  el juliol del 2021.



- El mes de febrer ens va visitar el Mamadou Sagna, coordinador a Kolda de 
la Federació de Bàsquet de Senegal.



- El 6 d’abril, dia internacional de l’esport per al desenvolupament i la pau, 
el nostre cadet femení va jugar un partit amistós amb el Sant Joan de 
Mata.



- La Laura Cañero, jugadora del Sots25 femení anirà a Kolda (Senegal) 3 
setmanes aquest estiu junt amb 4 jugadors i entrenadors del Sant Joan de 
Mata.

- Formarà part de dos projectes:

1. Un de formació per capacitar les noies per fer activitats d’estiu en els
clubs de bàsquet.

2. Com que també és infermera formarà part d’un projecte amb l’Hospital
de Kolda.



9. Precs, preguntes i 

suggeriments.


