
  

CHSL   
Club   Handbol   Sant   Llorenç   

Sant   Feliu   de   Llobregat   
  
  

ACTA   JUNTA   CHSL   que   te   la   consideració   
d’ASSEMBLEA   GENERAL   ORDINÀRIA   DE   SOCIS   I   SÒCIES   

a   ratificar     
  

A   Sant   Feliu   de   Llobregat,   en   format   telemàtic,   el   dia   29   de   gener   de   2021   a   les   19:00h,   es   
reuneix   la   junta   directiva   del   Club   Handbol   Sant   Llorenç.   Segons    l’article   31   bis   de   la   Llei   
General   de   l’Esport   de   la   Generalitat   de   Catalunya ,   aquesta   reunió   té   la   consideració   
d’Assemblea   General   Ordinària   amb   la   finalitat   de   garantir   el   funcionament   bàsic   del   Club.   
Les   decisions   acordades   en   aquesta   Junta,   s’hauran   de   ratificar   en   una   Assemblea   General   
Ordinària   de   socis   i   sòcies,   en   un   període   de   60   dies   naturals   com   a   màxim,   a   comptar   des  
del   moment   en   que   deixin   de   tenir   efecte   les   mesures   establertes   a   la    resolució   
SLT/2107/2020,   de   28   d’agost ,   per   la   qual   s’adopten   mesures   especials   en   materia   de   salut   
pública   per   a   la   contenció   del   brot   epidèmic.     
  

Reunits   Manel   Carrion   Ribas   (president),   Noelia   Fontana   Cànovas   (sots-president),   Xavier   
Miró   Sànchez   (tresorer),   Pere   Martí   Amigó   (secretari)   i   els   vocals   Mónica   Fuentes   Padilla,   
David   González   Martínez   i   Carles   Olona   Carbonell   amb   el   següent   ordre   del   dia:   
1)   Aprovació   de   l'acta   de   l'AGO   del   24   de   gener   de   2020.   
2)   Acceptació   de   la   renúncia   del   Jordi   Gort   Segura   com   a   membre   de   la   junta   directiva.   
3)   Resultat   econòmic   temporada   2019-2020   i   pressupost   2020-2021.   
4)   Actuacions   relacionades   amb   les   mesures   excepcionals   per   la   Covid-19.   
5)   Nova   pista   exterior   i   oficines   administratives   (dotació   mobiliari   i   material).   
6)   Torn   obert   de   precs   i   preguntes.   

  
S’inicia   la   reunió   exposant   els   motius   pels   quals   es   fa   aquesta   junta   online   amb   la   

consideració   d’AGO   detallats   al   principi   d’aquesta   acta.   
  

1) Aprovació   de   l’acta   de   l’AGO   del   24   de   gener   de   2020.   
S’aprova   l’acta   per   unanimitat.   

  
2) Acceptació   de   la   renúncia   del   Jordi   Gort   com   a   membre   de   la   junta   directiva   

El   21   de   novembre   de   2020,   el   Jordi   Gort   va   presentar   una   carta   de   renúncia   com   a   
membre   de   la   junta   directiva   per   motius   personals.   
S’accepta   la   renúncia   i   es   destaca   la   gran   feina   feta   pel   Jordi   al   capdavant   de   la   
comissió   esportiva   i   col.laborant   en   la   resta   de   comissions   pel   que   fos   necessari.    
El   Jordi   s’ofereix   a   seguir   ajudant   al   Club   en   el   que   es   consideri   oportú.   
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3) Resultat   econòmic   temporada   2019-2020   i   pressupost   2020-2021:  
Adjuntem   annex    
1)   Resultat   econòmic   temporada   2019-20   
2)   Pressupost   econòmic   temporada   2020-21   
En   relació   al   resum   de   la   passada   temporada   destaquem   la   partida   en   negatiu   a   

ingressos   (-8.843,44€).   Aquest   import   hagués   estat   el   benefici   de   la   temporada   anterior,   
però   tal   i   com   es   va   comunicar   en   el   seu   moment,   s’aplicaria   com   a   provisió   per   a   la   següent   
temporada   com   a   compensació   de   la   reducció   de   les   competicions   per   la   Covid-19,   deixant   
el   resultat   econòmic   de   la   temporada   amb   resultat   de   0€.   

A   nivell   del   pressupost   econòmic   d’aquesta   temporada   comentar   que,   de   la   partida   
de   la   temporada   passada   (-8.843,44€)   destinada   a   compensar   el   primer   rebut,   diverses   
famílies   van   renunciar   a   aquesta   compensació   en   favor   de   destinar-ho   a   possibles   despeses   
del   club   pel   tema   de   la   Covid-19,   sent   un   import   de   4.312€.   Aquest   import   figura   en   la   
partida   d’ingressos.   L’import   restant,   de   4.531,44€   es   va   aplicar   directament   a   les   quotes   
dels   jugadors,   reduïnt   l’import   abonat   en   la   seva   primera   quota.   Aquest   import   figura   també   
en   la   partida   d’ingressos.   
Per   primera   vegada,   en   la   partida   d’ingressos   hi   figuren   els   imports   corresponents   a   les   
sponsoritzacions.   Es   fa   constar   que   la   davallada   d’ingressos   en   quotes   deguda   a   la   reducció   
de   jugadors   de   la   temporada   passada   a   l’actual   ha   estat   compensada   per   aquesat   nova   font   
d’ingressos.   
S’informa   que   des   del   mes   de   gener,   entrenadors,   coordinadors,   així   com   altres   empleats,   
han   comunicat   al   club   una   reducció   voluntària   del   seu   salari.   
S’acorda   que   per   aquesta   temporada,   es   reduirà    l’import   corresponent   a   la   3ª   quota   amb   
l’objectiu   de   cobrar   únicament   un   import   als   jugadors   que   garantitzi   un   resultat   econòmic   de   
la   temporada   de   0€.   Donat   que   el   pressupost   presentat   consta   de   dades   reals   fins   a   15   de   
gener,   i   de   previsió   des   d’aquesta   data   fins   a   30   de   juny,   s’acorda   que,   per   tal   de   tenir   dades   
més   reals,   no   es   cobraria   aquesta   3a   quota   fins   a   maig   amb   l’objectiu   que   sigui   el   màxim   de   
fidedigne   per   obtenir   aquest   resultat   de   0€.La   previsió   per   la   3ª   quota   és   d’una   reducció   
important   de   l’import.   
    
  

4) Actuacions   relacionades   amb   les   mesures   excepcionals   per   la   Covid-19:   
Des   del   març   del   2020,   quan   es   va   començar   a   decretar   mesures   excepcionals   per   
evitar   el   contagi   de   la   pandèmia,   hem   hagut   d’anar   adaptant   la   pràctica   de   l’handbol   
a   les   diferents   fases   ja   conegudes.   
Primer   de   tot   cal   destacar   l’actitud   dels   esportistes   que   han   sabut   adaptar-se   a   cada   
situació   amb   molta   responsabilitat   i   alegria.   
I   també   el   suport   que   hem   rebut   per   part   de   la   majoria   de   les   famílies,   conscients   
que   ha   sigut   necessari   un   esforç   important   per   part   dels   coordinadors   i   
entrenadors/res   per   mantenir   l’activitat   mínima   necessària   i,   sobretot,   la   cohesió   del   
grup.     
Per   part   de   la   junta,   hem   intentat   mantenir   el   lligam   de   la   gran   família   SantLlo,   
treballant   amb   la   màxima   il.lusió   per   anar   superant   cada   etapa,   amb   la   dificultat   que   
ha   suposat   unes   restriccions   modificades   segons   cada   situació   de   la   epidèmia,   però   
convençuts   que   ben   aviat   podrem   tornar   al   pavelló,   jugar   a   l’handbol   que   és   la   base   
del   creixement   (tan   esportiu   com    personal)   dels   nostres   jugadors   i   jugadores.   
Només   volem   fer   una   petita   recopilació   de   les   diferents   circumstàncies   viscudes:   

● 11-03-20:   1r   comunicat   del   club,   mantenint   l’activitat   segons   la   normativa   
● 13-03-20:   inici   del   confinament   domiciliari.   
● 03-04-20:   2n   comunicat   del   club,   coordinació   i   junta,   seguim   treballant   
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● 05-04-20:   comunicat   sobre   la   compensació   de   la   quota   anual   
● 12-04-20:   video   del   CHSL   en   suport   a   tot   el   personal   sanitari   
● 25-04-20:   la   FCH   dóna   per   acabada   la   competició   de   la   temporada   
● 27-04-20:   1r   FIFA   20   Santllo   Cupfinat.   
● 18-06-20:   reunió   informativa   temporada   2020-21   
● 22-06-20   al   24-07-20:   Campus   CHSL   
● 29-06-20   al   10-07-20:   Tecnificació   CHSL   &   SM   
● 08-07-20:   promoció   de   l’handbol   a   Sant   Feliu   (15-07   i   16-07   suspesos)   
● 29-08-20:   enviament   Declaració   de   responsabilitat   de   la   Covid-19   
● 26-09-20:   primers   partits   amistosos   CHSL   
● 03-10-20:   primers   partits   oficinals   temporada   2020-21   
● 02-10-20:   primera   suspensió   d’entrenaments   d’un   equip   per   prevenció   
● 14-10-20:   reunió   delegats/des   online   
● 12-10-20:   petició   col.laboració   pel   control   d’accés   del   públic   al   pavelló   
● 19-10-20:   ajornament   de   la   competició   oficial   
● 25-10-20:   modificació   dels   horaris   d’entrenaments   pel   confinament   nocturn   
● 28-10-20:   nou   ajornament   competició   oficial   del   31-10   i   01-11   
● 30-10-20:   aturada   entrenaments   durant   15   dies   (inici   entrenaments   online)   
● 23-11-20:   represa   entrenaments   presencials   
● 20-12-20:   entrenaments   amb   mascareta   
● 25-12-20:   video   Nadal   del   CHSL   
● 28,   29   i   30-12:   entrenaments   presencials   
● 04-01-21:   suspensió   entrenaments   presencials   (entrenaments   online)   
● 08-01-21:   comunicat   sobre   la   situació   de   les   activitats   esportives   i   la   intenció   

d’ajustar   al   mínim   la   quota   anual.  
● 25-01-21:   represa   dels   entrenaments   presencials   a   la   pista   exterior  

Tots   aquests   esdeveniments   creiem   que   donen   més   valor   a   la   situació   actual,   amb   la   
totalitat   d’entrenadors   i   entrenadores   compromesos   amb   el   club,   els   coordinadors   preparant   
cada   etapa   donant   suport   a   tots   els   esportistes,   la   junta   amb   una   il.lusió   incansable   per   
mantenir   i   fer   crèixer   la   família   Santllo   i,   sobretot,   cal   destacar   el   recolzament   de   les   famílies   
al   nostre   club,   que   si   no   hagués   estat   així,   hauriem   de   replantejar   el   futur   immediat   d’una   
altre   manera   però   amb   aquesta   base   que   tenim,   estem   convençuts   que   entre   tots   podrem   
seguir   fent   créixer   el   Santllo   i   que   destaquem   com   exemple   d’esforç,   esportivitat   i   alegria.   
Gràcies   a   totes   i   tots!!!   
  

5) Nova   pista   exterior   i   oficines   administratives   (mobiliari   i   material).   
L’Ajuntament   ja   ha   finalitzat   la   construcció   de   la   pista   d’handbol   exterior,   situada   al   
costat   del   nostre   pavelló,   amb   una   il.luminació   perfecta,   2   porteries   fixes   pel   camp   
gran   i   tindrà   les   línies   pintades   per   a   3   camps   de   mini-handbol.   L’accés   a   aquesta   
pista,   serà   sempre   a   través   del   pavelló.   
Aquesta   setmana   ja   s’ha   començat   a   entrenar   en   aquesta   pista   exterior.   Tot   ha   anat   
molt   bé   però   es   parlarà   amb   l’ajuntament   per   intentar   eliminar   la   pols   blanca   que   hi   
ha   a   la   superfície,   potser   residual   de   les   mateixes   obres,   que   la   fa   molt   lliscant.     
A   més   a   més,   també   s’ha   construït   el   nou   bar   i   unes   oficines   administratives   pel   Sant   
Llorenç   i   pel   Santfeliuenc   FC,   consistents   en   2   despatxos   per   a   cada   club   i   una   sala   
més   gran   amb   projector   que   serà   compartida.   
De   moment,   el   mobiliari   que   ha   facilitat   l’ajuntament   son   els   armaris   encastats   que   ja   
ha   fet   el   constructor,   taulas   i   cadires,   i   estem   a   l’espera   de   si   ens   poden   facilitar   
algún   moble   complementari   pel   tema   de   secretaria.   
Es   farà   un   concurs   públic   per   licitar   la   llicència   del   bar,   que   també   tindrà   un   terrassa   
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en   la   zona   entre   la   pista   i   el   pavelló.   En   principi,   el   benefici   d’aquesta   licitació   es   
repartirà   entre   els   3   clubs   de   la   zona   esportiva   (CH   Sant   Llorenç,   Santfeliuenc   FC   i   
Penya   Blanc   Blava).   
Cal   agrair   la   participació   que   ens   ha   ofert   l’ajuntament   des   del   primer   moment   de   la   
concepció   del   projecte   fins   a   la   construcció   final,   i   l’estudi   que   estan   fent   en   aquest   
moment   per   a   poder   compartir   la   linea   wifi   del   pavelló,   que   també   ens   facilitarà   la   
instal.lació   del   projecte   de   l’streaming.     
Esperem   que   amb   aquests   equipaments   puguem   tenir   una   millor   organització   i,   
d’aquesta   manera,   aconseguir   el   màxim   creixement   esportiu   del   club.     
  

6) Torn   obert   de   precs   i   preguntes.   
6.1)   El   Carles   Olona   proposa   que,   amb   tot   el   material   de   l’exposició   

fotogràfica   del   75è   aniversari   de   l’handbol   a   Sant   Feliu   i   el   40è   aniversari   del   CH   
Sant   Llorenç,   intentem   editar   un   llibre   amb   dades   més   concretes   de   l’evolució   del   
nostre   club   i   també   fites,   persones   i   esportistes   destacats   de   la   nostra   història.     
S’hauria   de   buscar   un   patrocinador   per   sufragar   el   cost   de   l’edició   del   llibre   que   
alhora   servirà   de   mostra   de   qui   som   de   cara   a   les   relacions   institucionals.   

6.2)   La   Noelia   Fontana   proposa   que   fem   un   recull   de   fotografies   de   tots   els   
nostres   esportistes   per   a   poder   utilitzar   en   tots   els   actes   comunicatius   i   xarxes   
socials,   fins   i   tot   muntant   un   “photocall”   amb   els   nostres   sponsors…   

  
Sense   cap   més   tema   a   tractar,   es   finalitza   la   reunió   de   la   junta.   

  
I   es   dona   fe   d’aquesta   acta   amb   la   firma   del   secretari   i   el   vistiplau   del   president.   

  
El   secretari Vistiplau   del   president   

  
  

Pere   Martí   Amigó Manel   Carrion   Ribas   
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PRESSUPOST TEMPORADA 2020-21 CHSL

INGRESSOS

DESPESES

Prestació de serveis (QUOTES JUGADORS) 47.118,21 €
Compensació Quotes Temporada 2019-20 (Quotes descomptades) 4.531,44 €
Compensació Quotes Temporada 2019-20 (Quotes donades pel soci per des�nar a  Covid) 4.312,00 €
Prestació de serveis (QUOTES JUGADORS )
Quotes periòdiques (Quotes periòdiques socis)
Campanyes per recaptació d'ingressos - Loteria
Campanyes per recaptació d'ingressos - Premi Loteria
Patrocinadors i Sponsors
Subvencions oficials a les ac�vitats
Donacions individuals
IVA Sponsorització
Ingressos financers
Impagament

Compres de béns des�nats a l'ac�vitat (Compra de béns d'ac�vitats)
Compres d'altres aprovisionaments
Treballs realitzats per altres empreses
Treballs realitzats per altres empreses (Arbitratges) -4.846,90 €
Treballs realitzats per altres empreses (Mutues i altres)
Treballs realitzats per altres empreses (Drets par�cipació)
Treballs realitzats per altres empreses (Llicències)
Treballs realitzats per altres empreses (Revisions Mèdiques)
Serveis professionals (Coop de mà)
Serveis professionals (Miquel Farres)
Serveis professionals (MyPlain Spain) -2.299,00 €
Assegurances
Comissions bancàries
Propaganda i Relacions Públiques
Altres -3.942,94 €
Sous i salaris
Seguretat social a càrrec de l'empresa
Ajuts a en�tats
Ajuts a en�tats (Ajuts monetaris a en�tats)
Compensació de despeses de voluntaris (dietes i desplaçaments)
Promoció Escolar
IVA Sponsorització

70500001

70500001
72100001
72200000
72200000
72300001
72400000
72800000

76900000

60000001
60200000
60700000
60700001
60700002
60700003
60700004
60700006
62300001
62300002
62300003
62500000
62600000
62700000
62900000
64000000
64200000
65100000
65100001
65300000
65300001

2.550,00 €
8.506,19 €
2.720,00 €

246,00 €
11.000,04 €
17.500,00 €

6.500,00 €
2.310,00 €

10,00 €
-533,87 €

-2.865,73 €
-139,90 €

-2.152,00 €

-10.434,30 €
-2.288,05 €

-646,00 €
-2.614,97 €
-1.393,92 €
-1.200,98 €

-1.663,26 €
-2.018,57 €

-193,65 €

-46.071,94 €
-15.555,40 €

0,00 €
0,00 €

-4.132,50 €
0,00 €

-2.310,00 €

TOTAL INGRESSOS 106.770,01 €

TOTAL DESPESES -106.770,01 €

RESULTAT TEMPORADA - BENEFICIS 0,00 €



RESULTAT TEMPORADA 2019-20 CHSL

INGRESSOS

70000000 Ventas de mercaderias 803,00 € 0,68%

70500001 Prestació de serveis (QUOTES JUGADORS) 82.656,26 € 70,34%

70500002 Prestació de serveis (QUOTES MATERIAL ) 81,00 € 0,07%

72100001 Quotes periòdiques (Quotes periòdiques socis) 8.655,00 € 7,37%

72200000 Campanyes per recaptació d'ingressos 12.317,91 € 10,48%

72400000 Subvencions oficials a les activitats 17.773,00 € 15,12%

72800000 Donacions individuals 4.902,33 € 4,17%

76900000 Ingressos financers 0,00 € 0,00%

Impagats -831,38 € -0,71%

Provisió Descompte Quotes Famílies Temporada 2020-21 -8.843,44 € -7,53%

TOTAL INGRESSOS 117.513,68 €

DESPESES

60000000 Compres de béns destinats a l'activitat 68,55 € 0,06%

60000001 Compres de béns destinats a l'activitat (Compra de béns d'activitats) 4.199,36 € 3,57%

60200000 Compres d'altres aprovisionaments 1.758,48 € 1,50%

60700000 Treballs realitzats per altres empreses 3.006,00 € 2,56%

60700001 Treballs realitzats per altres empreses (Arbitratges) 6.554,70 € 5,58%

60700002 Treballs realitzats per altres empreses (Mutues i altres) 10.506,00 € 8,94%

60700003 Treballs realitzats per altres empreses (Drets participació) 3.927,00 € 3,34%

60700004 Treballs realitzats per altres empreses (Llicències) 3.080,28 € 2,62%

60700005 Treballs realitzats per altres empreses (Sancions) 263,90 € 0,22%

62200001 Reparacions i conservació (Ferreteria) 4,35 € 0,00%

62300001 Serveis professionals (Coop de mà) 1.084,06 € 0,92%

62300002 Serveis professionals (Miquel Farres) 1.231,72 € 1,05%

62500000 Assegurances 1.298,91 € 1,11%

62600000 Comissions bancàries 1.753,60 € 1,49%

62700000 Propaganda i relacions públiques 901,28 € 0,77%

62900000 Altres 12.612,02 € 10,73%

62900001 Altres (Programa Informàtic) 421,70 € 0,36%

62900003 Otros (Web - Hosting i Domini) 210,41 € 0,18%

62900004 Otros (Correus) 4,55 € 0,00%

62900005 Otros (Material Oficina) 26,75 € 0,02%

64000000 Sous i salaris 46.602,99 € 39,66%

64200000 Seguretat social a càrrec de l'empresa 15.960,07 € 13,58%

65100001 Ajuts a entitats (Ajuts monetaris a entitats) 42,00 € 0,04%

65300000 Compensació de despeses de voluntaris (dietes i desplaçaments) 1.995,00 € 1,70%

TOTAL DESPESES 117.513,68 €

RESULTAT TEMPORADA 2019-20 0,00 €


