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ASSEMBLEA GENERAL 
06 de Novembre de 2019 

 

A continuació s’indica l’ordre del dia, temes tractats, consultes i propostes. 

 

Ordre del dia: 

1- Balanç econòmic de la temporada 2018-2019. 

Es fa entrega a cada assistent de un full amb la relació de Despeses i Ingressos corresponent a 
l’exercici 2018-2019. 

Comentaris: 

- Aquest any hi ha hagut mes despesa degut a la celebració del 25è aniversari.  
- Despeses de loteria: els 500€ correspon al regal del sorteig. La botiga ‘Electrodomèstics CID’ es 

fa càrrec de la despesa dels talonaris (250€) 
- Despesa equipacions: es la equipació de regal que es va donar a cada jugador 
- Despeses internet: correspon al antivirus i el domini de la pàgina web 
- Despesa ‘Primas de seguros’: es la responsabilitat civil 
- Ingressos ‘Ayuntamiento’: inclou les beques i la subvenció. 
- Ingressos del 25è Aniversari: son els 10€ que va pagar cada assistent per al menú. 

 
2- Problemes derivats de la protecció de dades  

S’informa que per qualsevol canvi de les dades personals s’ha de comunicar de manera 
presencial i per escrit. Es pot venir a la oficina del club per tal de tramitar la documentació 
necessària. 

Recordatori del horari d’atenció al pavelló: Dilluns de 18:00 a 20:00h, Dimecres de 18:30 a 
20:00h, divendres de 18:00 a 21:00 

Es te previst que al final de la temporada es faci entrega del full de continuïtat el qual s’haurà de 
retornar firmat. 

 

3- Renovació drets d’imatge  

S’ha fet revisió de la documentació actual de que disposa el club, per als jugadors que no tenim el 
document es fa entrega als assistents, per als que no hi son es farà entrega en ma, s’ha de signar el 
document per acreditar drets d’imatge. 
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4- Presentació nou coordinador  

El nou coordinador per a aquesta temporada es el Martí Roig, amb la responsabilitat de organitzar 
la part esportiva del club (equips, entrenadors, jugadors...)  així com suport en la coordinació de les 
accions i esdeveniments acordats amb el club.  

Mail de contacte: coordinador@montmelocb.com  

Tel del club: 670 734 534 

Una de les accions que es portarà a terme es una sessió informativa al Pau Casal el proper 
divendres per als entrenaments gratis per tal de captar nens per a escola i fer base. 

 

5- Marató TV3   la Marató es el 15 de Desembre 

Es fa la proposta de fer una activitat el divendres 13/12 a la tarda, s’està preguntant si per la resta 
de clubs/entitats voldrien fer una acció conjunta.  

Primera idea d’activitat: xocolatada + activitat relacionada amb el basquet (cistella, etc...) es pot 
portar una cistella al carrer, plaça (espai que ens deixi l’ajuntament), proposta de fer tipus cistella 
solidaria, tipus 3x3 , etc.... 

El proper dilluns 11/11 ens reunim amb l’AMPA de l’escola Sant Jordi per comentar la nostra 
proposta i preguntar si ells tenen previst alguna activitat el mateix divendres (i fer algo en conjunt) 

Es comenta que La Fireta no fan cap activitat 

Com que l’any passat l’Esclat va col·laborar amb la donació de fruita es farà també una carta per si 
pot subvencionar algo (xoco, coca o melindro). 

També s’ha de preguntar a l’ajuntament fins quin dia màxim tenim per a que ens incloguin 
l’activitat a l’Agenda de Desembre  

 

6- Presentació del club  

RESERVEU-VOS AQUEST DIA FAMILIES: 24 DE NOVEMBRE 

Estem preparant les activitats per a tots, apunteu el dia a la agenda 😊 

Horari a confirmar: si es pot modificar el partit de les sèniors es podria fer el diumenge al matí. 
Anirem informant tan bon punt tinguem la confirmació 

Es fa la proposta de fer partits entre els jugadors barrejats i amb els entrenadors. També a 
confirmar si poden jugar els pares. 
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7- Precs i preguntes  

Se’ns fa la pregunta de com fer per aconseguir tenir mes gent al club, quines accions s’han fet? 

Com a club sabem la situació que tenim, ens falten jugadors. Accions que podem fer entre tots i 
accions del club: 

- Contactes dels nens, amics, pares, tots podem aportar i donar la veu 
- Entrenaments gratis per als nens de 7 a 11 anys, per augmentar la base (divendres pau Casals) 
- Preguntar als antics components que han marxar, oferir la opció que vinguin al club la següent 

temporada 
- Entre tots crear una cultura de club 
- Tríptic amb la infirmació del club per deixar a recepció  en procés per part de la junta 

Qualsevol altra proposta es totalment benvinguda. 

 

Temes varis: 

- Xandall/equipació del club: proposta de fer una dessuadora per a no tenir una despesa gran de 
xandall complert (preus sobre els 50 o 60€) 

o Mirar que es el que volem i buscar opcions de preus i qualitat (Basic Estil a Montmeló, 
Pentex- actual subministrador) 
 

- Assegurança actual del club: es podria revisar quines son les cobertures (per si es fan sortides i 
activitats) 
 

- Últim dia d’entrenament de Desembre: a confirmar si serà el dimecres 18 o el divendres 20, la 
proposta es fer un berenar per als jugadors al finalitzar cada entrenament, preferiblement al 
pavelló (s’ha de preguntar la disponibilitat). 

 

Moltes gràcies per la vostra assistència, estem en contacte i la vostra disposició per a qualsevol dubte 
i/o proposta per tal de seguir fent gran el nostre club. 

 

Salutacions, 

Junta del MCB 

 

 

 


