ACTA de l'Assemblea General Ordinària de la Unió Esportiva de Sants
celebrada el dia 1 de desembre de 2020 al Teatre de Sant Medir, carrer de la
Constitució, 17 de Barcelona. Si bé estava previst fer-la als locals de la Lleialtat
Santsenca, degut a les limitacions del COVID-19 s’ha hagut de canviar de lloc,
previ avís a tothom. L'assistència total de socis és de 38, segons full que s'adjunta,
si bé a partir d’un cert moment hi ha socis que han de marxar. Comença
l'Assemblea a les 19:15 hores i la taula, presidida per la Sra. Montserrat Dot,
Presidenta del Club, està composta, a més, pels senyors següents: José Martínez
Mesa, Delegat Federatiu, Carles Martínez, Tresorer i Artur Balaux, Secretari.
Tot seguit, a petició d’alguns socis que viuen en altres municipis i volen complir
el toc de queda decretat per la Generalitat, comença l’assemblea tot alterant
l’ordre dels punts a tractar.

7è. Sol·licitud per part de la Junta, de l’autorització per part de l’Assemblea
per vendre el local social del Club.
La Presidenta fa una exposició dels motius per fer una possible venda del local
social. Aquests motius són la difícil situació econòmica del Club especialment pel
que fa a la tresoreria, sobretot si es té en compte que el local està hipotecat i que
això comporta una càrrega per l’Entitat. Després de respondre els aclariments que
demanen alguns socis sobre aquest tema i recollint totes les sensibilitats
exposades durant el debat, es sotmet a votació la següent proposta:
“S’autoritza a la Junta Directiva per iniciar les gestions encaminades a la
venda del local social. En cas que aquestes gestions fructifiquessin, caldria
convocar una Assemblea General Extraordinària que, un cop presentades les
condicions, hauria d’autoritzar la venda”.
Feta la votació, el resultat és aquest:
SÍ, 38 vots

NO, 0 vots

EN BLANC, 0 vots

2n. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària del
passat dia 16-12-19.
Se sotmet a votació l’acta de l’Assemblea General Ordinària que es va fer el dia
12 de desembre de 2019. El resultat és el següent:
SÍ, 38 vots

NO, 0 vots

EN BLANC, 0 vots

5è. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic
2019-20.
Pren la paraula el Tresorer, Sr Carles Martínez, i amb una presentació informàtica
que adjuntem a l’acta (annex 1), explica com s’ha fet el tancament de l’exercici
econòmic de la temporada 2019-20. Un cop sotmès a votació el resultat és:
SÍ, 34 vots

NO, 1 vots

EN BLANC, 3 vots

6è. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici econòmic
2020-21.
El Sr Carles Martínez, també amb una presentació informàtica que adjuntem a
l’acta (annex 2), presenta el pressupost per la temporada 2020-21. Un cop sotmès
a votació el resultat és:
SÍ, 34 vots

NO, 0 vots

EN BLANC, 0 vots

1r. Salutació i parlament de la Presidenta.
Pren la paraula la Sra. Montserrat Dot i explica que des d’aquesta temporada
2020-21, la Direcció Esportiva del Club que fins ara estava unificada en una sola
persona queda desdoblada en dues àrees:
- Direcció Esportiva del 1r Equip, que la farà el Sr. Pep Marguí que fins ara el
Director Esportiu del Club. Tot seguit s’escolta un missatge de veu del Sr. Marguí
que no ha pogut assistir a l’Assemblea. En aquest missatge explica:
- Que s’ha fet un conveni de col·laboració amb la Unió Esportiva Cornellà per la
cessió de jugadors.
- Com s’ha confegit la plantilla del 1r Equip per la temporada 2020-21, tenint en
compte les limitacions del pressupost, sobretot si es compara amb els altres clubs
de la mateixa categoria.
- Direcció Esportiva del Futbol Base, que la farà el Sr. Angel Galvez que tot
seguit pren la paraula i amb una presentació informàtica que adjuntem a l’acta
(annex 3), explica l’organigrama i les pautes de treball que s’implantaran.

3r. Adhesió al Codi Ètic de la Federació Catalana de Futbol.
Malgrat l’oposició d’alguns socis que no troben oportú que es debati aquest punt i
que es posi a votació, després d’una valoració sobre l’adhesió al Codi Ètic de la
Federació Catalana de Futbol, es fa la votació.
El resultat de la votació és el següent:
SÍ, 21 vots

NO, 4 vots

EN BLANC, 2 vots

4t. Presentació i aprovació, si s’escau, del Codi Ètic del nostre Club.
Se sotmet a votació l’aprovació del Codi Ètic de la UE Sants:
SÍ, 25 vots

NO, 0 vots

EN BLANC, 4 vots

8è. Precs i preguntes. Un soci pregunta sobre l’estat del projecte de les futures
instal·lacions de Magòria.
La Presidenta li respon que el Regidor del Districte li ha assegurat que malgrat la
situació de confinament que s’ha viscut pel COVID-19, el projecte segueix
avançant segons els terminis previstos.

I sense més a tractar s’acaba l’Assemblea quan són les 21:30 hores

Vist i plau de la Presidenta

El secretari

Annex 1 al punt 5è: Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de
l’exercici econòmic 2019-20.
Ingressos 2019-20
Concepte
Casals i Tornejos Futbol Base
Inscripcions Futbol Base
Quotes Futbol Base
Veterans
Socis
INGRESSOS ACTIVITAT ORDINÀRIA
Volta de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Sponsors: Empreses
Sponsors: Subvenció FEF
Sponsors: Subvenció FEF extraòrdinaria
INGRESSOS SUPORTS EXTERNS
INGRESSOS ATÍPICS

Pressupost
Tancament 19-20 DESVIAMENT
80.000,00 €
18.223,73 €
-61.776,27 €
27.000,00 €
42.808,00 €
15.808,00 €
230.000,00 €
188.911,44 €
-41.088,56 €
0,00 €
2.355,00 €
2.355,00 €
25.000,00 €
20.365,00 €
-4.635,00 €
362.000,00 €
272.663,17 €
-89.336,83 €
36.500,00 €
36.910,76 €
410,76 €
3.500,00 €
3.500,00 €
0,00 €
15.000,00 €
16.736,15 €
1.736,15 €
36.000,00 €
51.030,54 €
15.030,54 €
12.000,00 €
0,00 €
-12.000,00 €
103.000,00 €
108.177,45 €
5.177,45 €
15.000,00 €
10.796,13 €
-4.203,87 €

480.000,00 €

391.636,75 € -88.363,25 €

Despeses Activitats Ordinàries 2019
Concepte

Pressupost Tancament 19-20 DESVIAMENT

Personal
Federació
Material i infraestructura

250.000,00 €
70.000,00 €
100.000,00 €

216.301,88 €
47.836,47 €
96.457,54 €

-33.698,12 €
-22.163,53 €
-3.542,46 €

2.245,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
3.500,00 €
10.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €

2.495,34 €
7.082,74 €
7.840,89 €
1.226,25 €
10.273,42 €
0,00 €
0,00 €
18.493,90 €

250,34 €
1.082,74 €
-159,11 €
-2.273,75 €
273,42 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
8.493,90 €

465.745,00 €

408.008,43 €

-57.736,57 €

Programes informàtics de suport
Assegurances
Renting
Subministraments
Despeses Bancàries
Gestoria
Deute Bellido
Imprevistos

Resultat final
Concepte
Ingrès
Despesa

Pressupost
Tancament Desviació
480.000,00 € 400.843,38 € -79.156,62 €
465.745,00 € 408.008,43 € -57.736,57 €

Despesa tornejos juny 2019
Amortització

14.255,00 €

35.186,36 €

35.186,36 €

8.472,24 €

8.472,24 €

-50.823,65 € -65.078,65 €

Annex 2 al punt 6è: Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de
l’exercici econòmic 2020-21.
Ingressos
Concepte
Volta de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Casals i Tornejos
Inscripcions
Quotes
Socis
Sponsors: Empreses
Sponsors: RFEF Impulso 23
Sponsors: RFEF Cantera

Centre de Cost
Tancament
General
35.600,00 €
General
8.000,00 €
General
25.000,00 €
F. Base i Atletisme
36.000,00 €
F. Base i Atletisme
210.000,00 €
Primer Equip
25.000,00 €
Primer Equip
13.000,00 €
Primer Equip
36.900,00 €
F. Base i Atletisme
8.800,00 €

Sponsor Federació Catalana F. Base i Atletisme

1.500,00 €

Taquilla
Atípics

4.000,00 €
5.000,00 €

Primer Equip
General

408.800,00 €
Despeses
Concepte
Personal
Federació
Material i infraestructura
Programes informàtics de suport
Prestecs i hipoteca
Assegurances
Renting
Subministraments
Despeses Bancàries
Gestoria
Deute Bellido
Impostos

Centre de Cost Pressupost
Club
190.000,00 €
Futbol i atletisme 66.000,00 €
Futbol i atletisme 85.000,00 €
Club
2.000,00 €
Club
22.000,00 €
Club
6.000,00 €
Club
5.000,00 €
Club
2.000,00 €
Club
10.000,00 €
Club
3.000,00 €
Club
10.000,00 €
Club
7.500,00 €
408.500,00 €

Annex 3 al punt 1r: Salutació i parlament de la Presidenta.
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