01 de Febrer de 2020
Sant Joan Despí

Assemblea General Ordinària de Socis
Del Club Ciclista Sant Joan Despí 2019

D’acord amb els estatus d’aquest Club, es celebra l’Assemblea General Ordinària de Socis a la Sala
d’Actes del Poliesportiu Salvador Gimeno a les 18:00 en única convocatòria.
Els Socis que hi assisteixen son en el document adjunt on consta el nom, DNI i signatura.
Total Socis presents : 31
Total delegació vot : 1

El President Sr. Oscar Cerezo Pallaroles pren la paraula i dona per iniciada l’assemblea a les 18:06
hores.
1.- Punt núm. 1 de l’Ordre del Dia : Aprovació de l’Acta anterior.
El estar penjada a la web l’Acta anterior, el President pregunta si cal fer lectura de la mateixa, els
assistents diuen que no i es passa a la seva aprovació per assentiment general.
2.- Punt núm. 2 de l’Ordre del Dia : Memòria d’activitats de la temporada 2019.
El President fa lectura de la Memòria d’activitats de la temporada 2019 junt amb el power point
que es va passant per pantalla
Memòria d’activitats Temporada 2019
DATA

ACTIVITAT

27-01-19

2ª Jornada CAPACILEM / 7ena Cursa Inaugural Campionat Ciclisme Escolar

17-03-19

Dinar Social – Calçotada

31-03-19

1ª Sortida Primavera en bici 2019

14-04-19

2ª Sortida Primavera en bici 2019

28-04-19

8ena. Cursa Popular Infantil – Campionat Ciclisme Escolar

19-05-19

Festa de la Bicicleta

26-05-19

Foto oficial CCSJD

01-06-19

Festa Cloenda Esport Escolar

15-06-19

73ena. Cursa Festa Major / 41è Memorial Gabriel Bosch

16-06-19

Esmorzar colles – Collserola

29-09-19

La Baixcicletada

06-10-19

24ena. Travessa Sant Joan Despí / Montserrat

19 i 20-10-19

XIV Diada d’Entitats

27-10-19

Festa del Voluntariat

01-12-19

Esmorzar colles – Caves Canals & Domingo

08-12-19

32ena Edició Ciclocròs

15-12-19

Acte lliurament trofeus Campionat Social

22-12-19

Taller Dona i Bici – Rodem per la Marató (La Marató TV3)

La Memòria d’activitats de la temporada anterior s’aprova per assentiment general.

3.- Punt núm. 3 de l’Ordre del Dia : Estat de comptes de l’exercici 2019
Pren la paraula el Tresorer Sr. Lluis Villoslada
Tot seguit és procedeix a la lectura i explicació de l’Estat de Comptes de l’Exercici 2019
Pèrdues i Guanys 2019
SALDO BANC I EFECTIU A 1 DE GENER DE 2018
Categoria
Quotes
Subvencions

Partida

Despesa

Actes Socials
Banc

5.425,98 €

5.425,98 €

Quotes de 2017

2.400,00 €

2.400,00 €

Conveni Ajuntament

5.990,24 €

5.990,24 €

500,00 €

500,00 €

1.594,56 €

-1.594,56 €

Campionat Social

523,00 €

-523,00 €

Calçotada popular

1.200,00 €

Inversions diversos

Cursa Escolar

126,00 €

800,00 €

-800,00 €

Despeses

472,00 €

-472,00 €

1.262,58 €

-1.262,58 €

400,00 €

-400,00 €

1.230,63 €

-1.230,63 €

674,41 €

-674,41 €

Furgoneta costos operatius

3.543,17 €

-3.543,17 €

Altra roba

2.164,00 €

985,00 €

-1.179,00 €

Mallots CCSJD

3.487,00 €

495,00 €

-2.992,00 €

Impuestos
Serveis comptables/fiscals
Telèfon / ADSL/Web

Equipació
Oficial

1.326,00 €

Altres actes socials
Lloguer magatzem
Despeses
generals

Saldo Net

Quotes socis cobrades 2018

Subvenció Diputació BCN
Inversions

Ingrés

35.173,08 €

Ambulància

520,00 €

-520,00 €

Trofeus i diplomes

102,95 €

-102,95 €
30,00 €

Venda mallots Oficials
Marcatge i recorregut

176,66 €

Cursa Festa Drets FCC
Major (infantil) Servei Bar

2,50 €
150,00 €

-2,50 €
51,97 €

-98,03 €
-200,00 €

Trofeus i diplomes

196,00 €

-196,00 €

60,00 €

-60,00 €

Cursa Memoria Drets FCC
Gabriel Bosch Arbitres
Ambulancia
Trofeus i premis econòmics

-1.594,56 €
-1.197,00 €
-472,00 €

-7.110,79 €

-4.171,00 €

-592,95 €

565,00 €

200,00 €

75,00 €

Inscripcions

6.490,24 €

30,00 €

Arbitres
Marcatge i recorregut

7.825,98 €

-176,66 €
565,00 €

Administració i inscripcions

Saldo
Categoria

-108,19 €

75,00 €

275,00 €

-275,00 €

200,00 €

-200,00 €

455,00 €

-455,00 €

37,95 €

-37,95 €

-952,95 €

Categoria

Partida

Despesa

Marcatge i recorregut

1.425,00 €

Administració i inscripcions

2.535,39 €

Patrocinis i divulgació

30.768,89 €

28.233,50 €

3.728,00 €

3.728,00 €

314,00 €

-314,00 €

Assegurances día

1.552,50 €

-1.552,50 €

Festa pel voluntari

523,33 €

-523,33 €

Cronometratge i dorsals xip

2.562,00 €

-2.562,00 €

Obsequi Col·laboradors

4.410,08 €

-4.410,08 €

12.535,00 €

-12.535,00 €

700,00 €

-700,00 €

1.950,00 €

-1.950,00 €

833,75 €

-833,75 €

Mallots Travessa
Donatiu
Ambulància
Marcatge i recorregut/speaker

2.688,00 €

Inscripcions

1.682,43 €

2.688,00 €

Drets FCC

202,00 €

Servei Bar

181,00 €

Arbitres

485,00 €

-485,00 €

Ambulància

780,00 €

-780,00 €

1.591,07 €

-1.591,07 €

Trofeus i premis econòmics

Saldo
Categoria

-1.425,00 €

-4.307,16 €

Presentac Travessa/sponsors

Ciclocròs

Saldo Net

4.307,16 €

Logìstica i intendència

La Travessa

Ingrés

-202,00 €
30,00 €

-151,00 €

Resultat Final 2018
SALDO BANC I EFECTIU A 1 DE GENER DE 2019

-1.354,82 €

-1.555,61 €
33.617,47 €

S’aprova per assentiment general els comptes de 2019.
4.- Punt núm. 4 de l’Ordre del Dia : Renovació de càrrecs de Junta
Es comunica al Soci les noves incorporacions en la Junta del Club
- Coordinadora Campionat Social i Vocal : Elisenda Cañas
- Director de Travessa-2020 i Vocal : Cesar Espinosa
S’aprova per assentiment general les noves incorporacions
5.- Punt núm. 5 de l’Ordre del Dia : Projecte d’Activitats per l’any 2020
Es comenta que les curses previstes per aquest any 2020 seran les mateixes que l’any anterior. La
col·laboració que fem amb l’Ajuntament referent a la Primavera en Bici no tenim dates ni els dies
que es farà ni com. Encara no hem tingut la reunió amb l’Ajuntament per parlar d’aquesta
activitat.

DATA

ACTIVITAT

14-03-20

3ª Jornada CAPACILEM / 7ena Cursa Inaugural Campionat Ciclisme Escolar

01-03-20

Dinar Social – Calçotada
1ª Sortida Primavera en bici 2019
2ª Sortida Primavera en bici 2019

26-04-20

9ena. Cursa Popular Infantil – 8è Campionat Ciclisme Escolar
Festa de la Bicicleta

06-06-20

Festa Cloenda Esport Escolar

13-06-20

74ena. Cursa Festa Major / 42è Memorial Gabriel Bosch

12-07-20

Esmorzar colles – Collserola

12-07-20

Foto oficial CCSJD

27-09-20

La Baixcicletada

04-10-20

25ena. Travessa Sant Joan Despí / Montserrat

25-10-20

Festa del Voluntariat

13-12-20

Esmorzar colles – Caves Canals & Domingo

22-11-20

33ena Edició Ciclocròs

15-11-20

Acte lliurament trofeus Campionat Social

6.- Punt núm. 6 de l’Ordre del Dia : Pressupost per les Activitats per l’any 2020
El Tresorer Lluis Villoslada ens presenta el Pressupost previst per les Activitats de l’any 2020
33.617,47 €
Categoria
Quotes

Partida

Despesa

Ingrés
5.000,00 €

Quotes socis cobrades 2019

Saldo Neto
5.000,00 €
0,00 €

Conveni Ajuntament
Subvencions i
Subvenció Diputació Barcelona
premis
Premi Bicimpuls AMB
Inversions
Banc

inversions diversos

Despeses
generals

Lloguer Magatzem

Despeses
Impostos

1.000,00 €
100,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

500,00 €

500,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Saldo
Categoria
5.000,00 €

9.500,00 €

-1.000,00 € -1.000,00 €
-100,00 € -100,00 €

1.300,00 €

-1.300,00 €

400,00 €

-400,00 €

-5.654,00 €

Serveis contables/fiscals

1.330,00 €

-1.330,00 €

624,00 €

-624,00 €

Furgoneta costos operatius

2.000,00 €

-2.000,00 €

Altra roba

2.164,00 €

1.200,00 €

-964,00 €

Mallots CCSJD

3.487,00 €

1.000,00 €

-2.487,00 €

Telèfon / ADSL/Web
Equipació
Oficial

Actes Socials

Capaciclem

Campionat Social

650,00 €

Calçotada popular

800,00 €

Altres actes socials

500,00 €

-500,00 €

Marcatge i recorregut

50,00 €

-50,00 €

Administració i incripcions

20,00 €

-20,00 €

160 Cartells DIN A-3

95,00 €

-95,00 €

780,00 €

-780,00 €

0,00 €

0,00 €

40,00 €

-40,00 €

215,00 €

-215,00 €

-1.380,00 €

1.150,00 €

-1.150,00 €

150,00 €

-150,00 €

Compra de 60 armilles Bici-Escola

510,00 €

-510,00 € -2.860,00 €

50,00 €

-50,00 €

1.000,00 €

-1.000,00 €

Ambulància

455,00 €

-455,00 €

Trofeus i diplomes

150,00 €

-150,00 €

Servei Bar, altres

100,00 €

Marcatge i recorregut

176,66 €

Compra d'un trípode per a bici
Despeses diverses

Administració i incripcions
Cursa
Drets FCC
Memorial
Gabriel Bosc - Servei Bar
Festa Major
Arbitres
(infantil)
Ambulancia
Trofeus i diplomes

Partida

80,00 €

2,50 €

-20,00 €
565,00 €
-2,50 €

128,00 €

128,00 €

200,00 €

-200,00 €

455,00 €

-455,00 €

200,00 €

-200,00 €

Despesa

Ingrés

Saldo Neto

Marcatge i recorregut

1.350,00 €

-1.350,00 €

Administració i incripcions

2.500,00 €

30.000,00 € 27.500,00 €

Logìstica i intendència
Presentacio Travessa/sponsor
Assegurances día
Divers-festa voluntariat

-625,00 €

-176,66 €
565,00 €

4.000,00 €

Patrocinis i divulgació
La Travessa

-180,00 €

-950,00 €

Compra accessoris bicicletes

Compra de 7 bicicletes

Categoria

20,00 €

200,00 €

Ambulància

Plaques i diplomes

Cursa
Popular
Infantil

1.000,00 €

200,00 €

Medalles i diplomes Cursa Escolar

Bici-Escola

-650,00 €

Servei Bar
Lloguer bicicletes adaptades

-3.451,00 €

-341,16 €

Saldo
Categoria

4.000,00 €

4.500,00 €

-4.500,00 €

450,00 €

-450,00 €

1.600,00 €

-1.600,00 €

600,00 €

-600,00 €

2.550,00 €

Cronometratje, Dorsals/pulseras

2.500,00 €

-2.500,00 €

Obsequi Colaboradors

3.500,00 €
12.500,00 €

-3.500,00 €
-12.500,00
€

0,00 €

0,00 €

1.950,00 €

-1.950,00 €

830,00 €

-830,00 €

Mallots Travessa
Donatiu
Ambulància
Marcatge i recorregut/speaker

2.688,00 €

Inscripcions
Ciclocròs

2.688,00 €

Drets FCC

202,00 €

Servei Bar

150,00 €

Arbitres

485,00 €

-485,00 €

Ambulancia

780,00 €

-780,00 €

1.000,00 €

-1.000,00 €

Trofeus i premis econòmics

-202,00 €
150,00 €

-609,00 €

0,00 €

79,84 €

Resultat Final 2019
SALDO BANC I EFECTIU A 1 DE GENER DE 2020

33.697,31 €

Es sotmet a votació de l’Assemblea quedant aprovat per majoria absoluta.
7.- Punt núm. 7 de l’Ordre del Dia : Precs i preguntes
El President presenta una esmena presentada per la Junta sobre un augment de la quota anual de
soci, quedant d’aquesta manera (segons Cap. 2, Art. 2 punt 1 (c, d, e, f) del Reglament de Règim
Intern :
1. S’estableixen les següents modalitats de socis/òcies, condicions i quotes.
a) Quota d’alta per a nous/ves Socis/òcies. Matriculació 10 euros
b) Honorífics (Socis/òcies fundadors/es de l’entitat i personalitats escollides en votació majoritària dels
Socis): exempts de pagament de la quota anual.
c) Adults/es (Socis/òcies numeraris/àries majors de 18 anys): 20 euros anuals / 25 € anuals
d) Juvenils (Entre 12 i 17 anys): 10 euros anuals / 12 € anuals
e) Infantils (menors de 12 anys): 5 euros anuals / 6 € anuals
f) Familiar (sense limitació de membres, excepte fills/es majors de 18 anys): 40 euros anuals / 50 € anuals

Aquest augment de quotes es farà efectiva a partir de l’any 2021, ja que han hagut Socis que ja
han pagat la quota de l’any 2020.
Queda aprovada l’esmena per majoria absoluta.
Ja que durant el transcurs de l’Assemblea el Soci ha pogut anar intervenint en les següents
qüestions que es tractaven, quan ha arribat el torn de precs i preguntes no hi ha hagut cap més a
parlar.

Les qüestions que s’han anat comentat durant l’assemblea han sigut :

Presentació del nou equip de competició CCSJD TEAM
S’ha presentat el nou equip de Competició CCSJD TEAM junt amb el disseny del mallot on estaran
identificats amb el seu logos tots els patrocinadors que han aconseguit els de l’equip. Aquest
equip es finançarà per ell mateix, el Club no intervindrà en cap moment en el tema econòmic. En
el cas que l’Ajuntament donés alguna subvenció al Club per aquest nou equip de competició
aquesta se’ls hi donaria directament en el equip.
Presentació del nou mallot del CCSJD
El nou mallot del Club serà el mateix que l’equip de competició, sense els logos dels patrocinadors.
El Soci Pedro Moll comenta si és possible que el teixit del nou mallot d’una qualitat superior. El
President l’hi comenta que la qualitat serà molt millor que la que tenim actualment, ja que la roba
que està fet l’actual ja no es fabrica. Si algú volgués encara el mallot de més qualitat es podria fer
sempre amb el pagament per avançat i sota demanda.
25ena TRAVESSA SANT JOAN DESPI/MONTSERRAT
El President ens comenta que ja s’està treballant amb la nova ruta d’aquest any i buscant nous
patrocinadors. Al ser el 25è aniversari de LA TRAVESSA es vol fer una bona i gran cursa.
Per commemorar l’aniversari, el President comenta que si es possible, hi haurà un preu reduït per
tots els socis que vulguin participar.
El Soci Cinto ens informa de que junt amb un grup estan treballant per ajuntar-se tots els que van
fer la primera Travessa (van ser uns 36) i tornar a fer-la. Aquesta sortida cap a Montserrat es farà
un altre diumenge i estarà oberta a tothom.
Aquest any hi ha molt socis voluntaris que volen fer la Travessa, per això des de l’Assemblea la
Junta fa una crida per recaptar-n’hi més.
El President aprofita per agrair en nom d’ell i de la Junta tota la gran col·laboració de tots els socis
que fan de voluntaris en tots els esdeveniments que fa durant l’any el Club.
I sense cap tema més a tractar, es dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària de Socis,
quant son les 19:16 h.

El President

La Secretaria

Oscar Cerezo

Marta Oms

