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Acta Assemblea Ordinària 19/11/2015 

 

El 19 de novembre de 2015, convocada a les 19:00h, en primera convocatòria, i a les 

19:30h en segona convocatòria, s’ha dut a terme al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants 

l’assemblea ordinària del Club Esportiu Handbol BCN Sants amb el següent ordre del dia: 

(ordre del dia modificat respecte el comunicat als socis del club) 

1. Presentació memòria d’activitats temporada 2014-2015 

2. Proposta d’activitats temporada 2015-2016 

3. Tancament econòmic temporada 2014-2015, i aprovació si s’escau. 

4. Informació procés d’actualització dels estatuts del Club d’acord amb l’actual llei de 

l’Esport de Catalunya 1/2000, de 31 de juliol. 

5. Baixa del Sr. Ignasi Maudos en la Junta Directiva. Canvis organitzatius. 

6. Pressupost temporada 2015-2016, i aprovació si s’escau. 

7. Aprovació quotes temporada 2015-2016. 

8. Precs i preguntes 

(a proposta de la Junta Directiva: informació sobre el programa Caprabo Club) 

S’inicia l’assemblea a les 19:30h amb l’assistència de 16 persones, 16 dels quals són socis. 

Excusen la seva absència per motius personals la membre de la Junta Directiva: Helena 

Navalpoto. 

 En relació al primer i segon punt de l’ordre del dia: 

La Sra. Anna Txarola, vocal de la Junta Directiva, comença explicant les activitats de la 

temporada 2015-2016 en relació a la memòria d’activitats de la temporada 2014-2015. Es 

destaca la gestió de les Activitats esportives en horari no lectiu de l’Escola Sant Medir (8 

grups) i de l’Escola Barrufet (3 grups). 

La bona experiència de l’intercanvi Barcelona-Montpellier fa que el club pensi en tornar a 

participar-hi per tercera vegada amb els equips cadet masculí i femení a Barcelona durant 

la setmana de la 2a Pascua. 

La MiniLliga BCN Territori Handbol, el FirEntitats de Sants i la Cloenda de Temporada es 

mantenen com a projectes amb bons resultats que es repetiran de nou aquesta temporada 

intentant potenciar la participació de les famílies en la seva organització. 
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Afegeix, respecte la temporada passada, l’estudi de la possible organització d’un Campus 

d’Handbol a l’estiu 2016. Amb possibilitat d’una o dues setmanes i intenció de vinculació 

amb el Campus Olimpia que es realitza al Poliesportiu de l’Espanya Industria i la Bordeta. 

Explica també el quadre organitzatiu d’equips i jugadors per aquesta nova temporada, 

amb els nous equips i algun altre que s’ha desfet. 

El Sr. Martí Niubò, destaca l’increment de jugadors que depenen del club per la gestió de 

les activitats extraescolars abans mencionades. En total són 89 (vuitanta-nou) nens i 

nenes que se sumen als 198 (cent noranta-vuit) que són jugadors d’handbol al club i 

formen un total de 317 (tres-cents disset) nois i noies. 

Continua afegint que aquestes activitats gestionades no són totes directament vinculades 

amb l’handbol però ens permet al club mantenir el contacte amb les escoles. S’espera que 

amb el temps passin a formar part dels equips del club. 

 

 Pel que fa al tercer punt de l’ordre del dia, referent al tancament econòmic de l’exercici 

de la temporada 2014-2015: 

El Sr. Niubò agafa la paraula i explica les diferents despeses i ingressos del club durant la 

temporada. Es fa esment de les despeses superades respecte el que s’havia previst pel que 

fa al material esportiu i les devolucions de quotes. 

Finalment el resultat del tancament de l’exercici de la temporada 2014-2015 és de 

3.650,34€ (tres mil sis-cents cinquanta euros amb trenta-quatre cèntims) sense els 

ingressos pendents i de 11.185,15€ (onze mil cent vuitanta-cinc euros amb quinze 

cèntims) amb els ingressos pendents. 

Tot seguit l’assemblea aprova el tancament econòmic de la temporada 2014-2015 amb 16 

vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions. 

L’assemblea agraeix al Sr. Daniel Landa la feina realitzada en la comptabilitat del club. 

 

 Al quart punt de l’ordre del dia, sobre el procés d’actualització dels estatuts del Club: 

El president Albert Navalpotro explica que el Consell Català de l’Esport al mes de juliol ens 

va dir que trigarien sis mesos en donar resposta sobre els Estatuts del club. Confirma que 

de moment ens han acceptat la Junta Directiva, fet que ens ha permès sol·licitar el 

Certificat Digital i gestionar tràmits amb hisenda. 
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 Al cinquè punt de l’ordre del dia, sobre la baixa del Sr. Ignasi Maudos: 

Continua l’Albert explicant la baixa del Sr. Maudos, membre de la Junta Directiva, però 

amb la voluntat de continuar com a soci numerari del club. Se li donen les gràcies per tota 

la feina feta com a coordinador de la Comissió de Delegats i durant molts anys de delegat 

d’alguns dels equips. Agreix també al Sr. Francisco López per agafar el càrrec de coordinar 

la Comissió de Delegats. 

 

 Al sisè punt de l’ordre del dia, referent pressupost de la temporada 2015-2016: 

Torna a agafar la paraula el Sr Niubò, explicant totes les partides de despeses i beneficis 

previstes per la temporada. Es destaquen com a novetat els contractes esportius i les 

despeses de la gestoria que s’encarregarà de les nòmines, gestió de contractes. També es 

contempla una previsió per a la finalització anual de contractes. 

El resultat del pressupost és d’un ingrés de 104.754,93€ i una previsió de despeses de 

108.005,53€. Per tant el balanç total del pressupost és de -3250,60€ de despeses no 

cobertes. Per aquest motiu es proposta apujar la quota dels jugadors 2€, excepte els 

equips de categoria escolar (benjamí i aleví) i la categoria juvenil, que se li va incrementar 

la quota la temporada 2014-2015. 

Tot seguit es passa a l’aprovació del pressupost de la temporada 2015-2016 amb 16 vots a 

favor, 0 vots en contra i 0 abstencions. 

Acaba el punt agraint al Sr. Joaquim Garreta per a la feina feta revisant que tots els 

números del pressupost quadressin.  

 

 En relació al setè punt de l’ordre del dia: 

El Marti Niubò continua parlant sobre els pressupostos per a la temporada 2015-2016. 

Explica la proposta anual de quota de soci numerari fixada en 36€ i es preveu no 

modificar-la. Tanmateix amb la matrícula de les categories infantil, cadet i juvenil de 75€ 

que també es mantindrà. 

El Sr. Joaquim Garreta proposta que si a final de temporada el balanç de pressupost és 

positiu es podria baixar la quota en aquests 2€ per a les últimes mensualitats. Es decideix 

que es valorarà més endavant. 

El Sr. Lopez demana que el club ajudi econòmicament als equips amb els desplaçaments 

llargs. 



   Club Esportiu Handbol BCN Sants 

Club Esportiu Handbol BCN Sants nº registre 7135 
www.handbolbcnsant.net       handbolbcnsant@gmail.com 

 
Acta assemblea ordinària 19novembre2015 

 
 

També es comenta la possibilitat de buscar un patrocinador i si fos així tornar a revisar les 

quotes a mitja temporada.  

Finalment s’aproven les quotes de la temporada 2015-2016 amb 16 vots a favor, 0 vots en 

contra i 0 abstencions. 

 

 A l’últim punt del dia, als precs i preguntes: 

La Junta Directiva proposa parlar en aquest punt sobre el conveni amb Caprabo Club. 

El vicepresident Marc Peiró explica que s’ha renovat el contracte amb Caprabo i comenta 

les noves condicions que ens demanen. 

Des del club es pensaran maneres de promoure el programa i s’informarà a tots els socis 

del club sobre les noves condicions. 

A més a més, el Sr. Lopez pregunta per la possibilitat de tenir els informes mèdics de les 

revisions. Es diu que es demanaran i es repartiran als jugadors 

Acaba els Sr. Càceres pregunta per la web i el seu funcionament i comenta la possibilitat de 

treure-li més rendiment. Des del club s’intentarà buscar algun soci que se’n pugui fer 

responsable. 

 

Sense cap altre tema a l'ordre del dia a tractar , es procedeix a finalitzar la sessió del dijous 

19 de novembre de 2015 a les 21:15h. 

 

President      Secretària 
Albert Navalpotro     Daniela Buscail 

 


