
Acta	de	l’Assemblea	General	de	socis	celebrada	el	4	de	febrer	de	2022,	per	mitjans	telemàtics,	
prèviament	 convocada	 en	 temps	 i	 forma.	 Presideix	 el	 Sr.	 Salvador	 Gomis	 i	 actua	 com	 a	
secretari	el	Sr.	Josep	Altimis.	

Essent	 les	19,30	hores	es	concedeixen	10	minuts	de	cortesia	per	si	es	produeix	alguna	altra	
incorporació.	

A	 les	19,40	hores,	 amb	un	 total	de	16	 socis/sòcies,	 s’inicia	 l’assemblea	amb	 les	paraules	de	
salutació	i	benvinguda	del	Sr.	president.		

El	Sr.	Josep	Altimis	demana	si	procedeix	la	lectura	de	l’acta	de	l’assemblea	anterior	o	si	es	dona	
per	 llegida	atès	que	s’ha	pogut	consultar	el	seu	contingut	al	web	del	club.	Per	unanimitat	es	
dona	l’acta	per	llegida	i	també	aprovada.	

El	Sr.	Tomàs	Fernàndez	demana	la	paraula	 i	exposa	que	en	 l’assemblea	anterior	es	va	parlar	
d’un	tema	important	“proposta	de	cobertura	de	la	pista	exterior”	i	que	considera	oportú	que	el	
president	expliqui	com	es	troba	aquest	projecte.	

Se	li	respon	que	està	previst	parlar-ne	en	el	punt	de	l’ordre	del	dia	“INFORME	LA	DIRECTIVA”.		

ESTAT	DE	COMPTES	

El	Sr.	Josep	Abad	comparteix	per	pantalla	el	balanç	de	situació	2020-21	que	també	ha	estat	a	
l’abast	dels	socis	al	web	del	club	com	a	part	de	la	documetació	assambleària.		

En	destaca:	

-Que	les	inversions	efectuades	se	segueixen	amortitzant	satisfactòriament.	
		
-Que	a	^inals	de	juny	hi	havia	pendent	de	cobrament	una	sèrie	de		subvencions,	corresponents	
als	 ajuts	 habituals	 de	 l’Ajuntament	per	 a	 la	 promoció	 de	 l’esport,	 i	 una	 altra	per	pal·liar	 els	
efectes	de	la	COVID.		

-Que	els	deutes	a	llarg	termini	continuen	disminuint.	

-L’import	per	DESPESES	ANTICIPADES	correspon	a	pagaments	 federatius	per	a	 la	 inscripció	
dels	equips	de	categoria	nacional	de	la	temporada	21-22.	

	-El	deute	amb	entitats	de	crèdit	(Banc	Sabadell)	correspon	a	la	quantitat	pendent	de	les	obres	
al	Kempa-Arena.	

	-Que	el	deute	amb	La	Diosa	per	obres	efectuades	al	Complex	esportiu	ja	s’han	saldat.	

-	Que	 l’import	 “INGRESSOS	AVANÇATS”	 fa	 referència	 a	 una	 subvenció	 COVID	de	 l’any	2021.	
Com	que	el	tancament	es	fa	amb	data	30	de	juny,	s’ha	cregut	oportú	reconèixer	el	50%	com	a	
ingrés	de	la	temporda	20-21	i	l’altre	50%	s’aplicarà	a	la	temporada	21-22.	

Tot	plegat	fa	que	el	sanejament	del	club	segueixi	l’objectiu	previst.	



El	president	Salvador	Gomis	considera	oportú	fer	una	mica	d’explicació	de	l’origen	del	deute	a	
La	Diosa	per	si	hi	ha	algun	soci	que	no	n’estigui	assabentat.	

Explica	 que	 l’explotació	 del	 bar	 que	 hi	 ha	 al	 Complex	 esportiu	 havia	 d’anar	 a	 càrrec	 de	 La	
Diosa.	 Per	 això	 hi	 va	 fer	 importants	 obres	 de	millora	 i	 reformes	 d’acord	 amb	 la	 normativa.		
L’Ajuntament,	però,	va	posar	traves	a	la	concessió	de	la	llicència	d’activitats	i	La	Diosa	se’n	va	
cansar.	 Es	 va	 pactar	 una	quantitat	 compensatòria	molt	 inferior	 a	 les	 despeses	 efectuades,	 a	
saldar	en	2	anys,	que	és	la	que	el	Josep	Abad	ha	comentat	que	s’havia	acabat	de	pagar.	

El	Sr.	Martı	́Sala	demana	fer	uns	comentaris	en	relació	amb	el	balanç	de	situació	presentat.	Diu	
que	el	fons	de	maniobra	ha	millorat	però	discrepa	pel	que	fa	a	la	reducció	de	crèdit	bancari	ja	
que	ha	augmentat.		

El	Sr.	Josep	Abad	li	respon	que	té	raó	per	 	la	lectura	freda	del	balanç,	però	que	en	relació	amb	
l’any	 anterior	 hi	 ha	 un	 actiu	 d’uns	 23000	 euros	 que	 es	 van	 cobrar	 entre	 juliol	 i	 agost,	
corresponent	a	subvencions	que	normalment	estan	cobrades	en	el	moment	del	tancament	del	
balanç.	Com	que	es	van	rebre	els	diners	més	tard,	es	va	haver	de	disposar	del	crèdit.	Tot	i	aixı,́	
la	situació	és	millor.	

El	 Sr.	 Martı	́ Sala	 s’interessa	 també	 per	 les	 PREVISIONS	 A	 CURT	 TERMINI	 que	 en	 el	 balanç	
2020-21	han	desaparegut.	El	 Sr	 Josep	Abad	explica	que	els	8590	euros	que	apereixen	en	el	
balanç	2019-20	corresponen	a	una	boni^icació	 en	 la	quota	als	 esportistes	per	 compensar	 la	
falta	 d’activitat	 per	 COVID.	 Per	 això	 aquesta	 provisió	 que	 es	 va	 fer,	 aquesta	 temporada	 no	
apareix	perquè	ja	es	va	utilitzar.	

El	 Sr.	 Martı	́ Sala	 demana	 que	 es	 faci	 una	 presentació	 més	 acurada	 en	 el	 detall	 de	
l’IMMOBILITZAT	MATERIAL.	Opina	que	seria	millor	indicar	el	cost	d’adquisició	inicial,	el	saldo	
net	l’any	anterior,	una	columna	amb	les	amostitzacions	de	l’any,	una	altra	amb	les	inversions	i	
al	^inal	el	valor	net	comptable	que	quadraria	amb	el	saldo	que	s’hi	indica.	

El	 Sr	 Josep	 Abad	 diu	 que	 es	 pot	 canviar	 el	 format	 però	 considera	 que	 més	 o	 menys	 està	
expressat	tal	com	demana.	Hi	ha	la	inversió	total	a	l’inici,	les	amortatitzacions	practicades	i	el	
valor	net	^inal.	El	Sr.	Sala	insisteix	en	les	5	columnes	i	el	Sr.	Abad	diu	que	en	pren	nota	per	a	la	
propera	assemblea.	

El	Sr	Jordi	Sampere	efectua	un	parell	de	preguntes:	

-	Qui	explota	el	bar	del	futbol?	Aporta	ingressos	al	club?	

-	No	he	sabut	veure	l’import	que	representen	les	quotes	de	les	categoreis	de	formació	

A	 la	 primera,	 el	 Sr	 Josep	Abad	 indica	 que	 el	 bar	 l’explota	 el	 club	 i	 que	 aporta	 els	 ingressos	
previstos,	re^lectits	en	els	comptes.	A	la	segona,	respon	que	no	es	fa	detall	dels	imports	que	ha	
esmentat	sinó	que	formen	part	del	total	d’ingressos	per	prestacions	de	serveis.	

Tot	seguit	es	mostra	per	pantalla	el	COMPTE	DE	RESULTATS	de	la	temporada	20-21,	del	qual	
dona	detall	 dels	 diferents	 conceptes,	 tant	 d’ingressos	 com	de	despeses,	 que	 van	produir	 un	
resultat	positiu	de	937,98	euros.	



El	Sr	Martı	́Sala	opina	que	s’haurien	de	detallar	més	els	conceptes	ja	que	hi	ha	partides	molt	
elevades	sense	detall.		

El	Sr.	Abad	respon	que		les	partides	obeeixen	a	comptes	per	naturalesa	comptable	d’acord	amb	
el	Pla	General	Comptable.	Que	no	 té	 cap	 inconvenient	a	 facilitar	el	detall	de	 les	partides.	En	
relació	 amb	 les	 despeses	 per	 ALTRES	 SERVEIS,	 indica	 que	 contemplen	majoritàriament	 les	
federatives.	El	Sr	Josep	Abad	li	respon	que	no	té	cap	inconvenient	a	fer	el	desglossament	de	les	
partides	i	penjar	el	document	al	web.	

El	Sr.	Tomàs	Fernàndez	és	de	la	mateixa	opinió	que	el	Sr.	Sala	en	el	sentit	que	mostrar	el	detall	
de	les	partides	seria	més	aclaridor	i	facilitaria	l’agilitat	de	l’assemblea.	

El	Sr	Tomàs	Fernàndez	s’interessa	igualment	per	la	partida	ASSEGURANCES	que	és	molt	alta.	
El	Sr.	Abad	reconeix	que	es	tracta	d’una	mala	interpretació	de	la	gestoria	ja	que	ha	inclòs	els	
imports	de	les	assegurances	esportives.	

El	 Sr.	Martı	́ Sala	 afegeix	 que	 el	 pressupost	 no	 es	 correspon	 amb	 el	 que	 es	 va	 facilitar.	 El	 Sr.	
Josep	Abad	respon	que	l’afectació	COVID	ha	tingut	incidència	i	no	es	pot	fer	una	comparativa	
pressupostària.	Com	que	l’any	passat	es	va	fer	l’assemblea	amb	la	temporaba	força	avançada	ja	
es	van	 incorporar	els	efectes	de	 l’aturada	de	 l’activitat	per	COVID.	Els	pressuposstos	actuals	
estan	confeccionats	en	base	a	recuperar	l’activitat	del	club.	

El	 Sr	Martı	́ Sala	 tanca	 la	 seva	 intervenció	 deixant	 patent	 la	 seva	 preocupació	 perquè	 troba	
mancances	 en	 la	 informació	 econòmica-comptable.	Diu	que	el	 balanç	 el	 troba	 correcte	però	
que	 el	 compte	d’explotació	 hauria	 de	 ser	més	 aclaridor	 i	 que	 algunes	partides	 s’haurien	de	
separar	d’altres.	

Posat	a	votació	el	resultat	econòmic	de	la	temporada	20-21,	s’aprova	amb	16	vots	favorables,	
cap	en	contra	i	3	abstencions.		

PRESSUPOST	2021-22	

El	 Sr.	 Santi	 Selvas	 presenta	 el	 pressupost	 de	 la	 temporada	2021-22,	 compartit	 per	 pantalla,	
que	contempla	uns	ingressos	de	194.886	euros	contra	unes	despeses	de	194.609	euros,	amb	
un	 resultat	 positiu	 previst	 de	 277	 euros.	 Explica	 cada	 partida	 i	 demana	 si	 hi	 ha	 alguna	
observació	al	respecte.		

El	pressupost	de	la	temporada	21-22	és	aprovat	per	unanimitat.			

El	Sr	Alex	Vaillo	fa	l’observació	que	hi	ha	la	possibilitat	que	l’equip	de	1a	Nacional	faci	fases.	
L’equip	està	motivat.	Estan	contemplades	les	possibles	despeses?	

El	Sr	Tomàs	Fernàndez	diu	que	aquests	són	els	problemes	que	agrada	solventar.	

El	 Sr.	 Santi	 Selvas	 comenta	que	no	 està	 contemplat	 i	 que,	 en	 tal	 cas,	 s’hauran	de	buscar	 els	
recursos	necessaris.	

En	relació	amb	 la	pregunta	del	Sr.	Ao lex	Vaillo,	el	president	Sr.	Gomis	diu	que	el	que	 importa		
ara	 és	que	els	 jugadors	estiguin	centrats	en	 la	seva	 feina	 i	que	després	 la	directiva	 ja	 farà	 la	
seva	en	cas	de	classi^icació.		



MEMÒRIA	D’ACTIVITATS	

El	Sr.	Josep	Altimis	diu	que	l’exposició	de	la	memòria	esportiva	de	la	temporada	passada	serà	
molt	 limitada	 ja	que	 la	majoria	de	 les	 competicions	van	estar	aturades	 i	 es	van	 iniciar	molt	
tard,	 a	 excepció	 de	 les	 dues	 de	 categoria	 nacional	 que	 es	 van	 desenvolupar	 amb	 una	 certa	
normalitat.					

La	temporada	va	ser	dura	 	tant	per	al	femenı	́de	Plata	com	per	al	masculı	́de	1a	Nacional.	El	
femenı	́venia	de	jugar	a	Lliga	Catalana	on	va	acabar	5è	classi^icat	i	va	rebre	la	invitació	de	la	
RFEBM	 per	 cobrir	 una	 plaça	 vacant,	 atès	 que	 cap	 dels	 4	 primers	 classi^icats,	 per	
incompatibilitat	o	per	renúncia,	no	va	cobrir	la	plaça	disponible.	El	cos	tècnic	i	la	plantilla	del	
nostre	equip	van	estar	d’acord	a	jugar	a	Plata	Femenina	tot	i	les	di^icultats	que	platejava	fer-ho	
amb	un	grup	jove,	inexpert,	amb	unes	quantes	jugadores	essent	encara	juvenils	de	1r	any.	 	Es	
va	poder	assolir	l’objectiu	de	mantenir	la	categoria	en	^inalitzar	la	lliga	en	11a	posició.	Després	
es	va	participar	a	la	Copa	Catalana	Femenina,	amb	la	presència	de	només	5	equips	inscrits,	i	es	
va	obtenir	el	2n	lloc.							

El	1a	Nacional	ocupava	la	5a	posició	a	la	lliga	2019-20	quan	la	competició	es	va	aturar	per	la	
Covid.	 Hi	 havia	 una	 plantilla	 equilibrada,	 jove,	 que	 oferia	 garanties	 de	 poder	 lluitar	 per	 les	
posicions	capdavanteres	en	la	temporada	2020-21,	però	l’equip	es	va	mig	desfer	per	decisions	
de	caràcter	personal	i,	tot	i	els	intents	de	cobrir	les	baixes,	no	hi	va	haver	incorporacions	i	es	
va	haver	d’afrontar	la	lliga	amb	un	equip	descompensat,	amb	l’ajut	de	jugadors	del	sènior	B.	
En	 aquestes	 circumstàncies,	 també	 es	 va	 poder	 mantenir	 la	 categoria	 que	 era	 el	 principal	
objectiu.						

De	la	resta	dels	equips	poca	cosa	a	comentar	ja	que	les	competicions	es	van	posar	en	marxa	el	
mes	de	març.	En	els	tres	únics	mesos	d’activitat,	com	a	màxim	els	equips	van	poder	jugar	10	
partits.	A	destacar	que		l’infantil	masculı	́de	Lliga	Catalana	va	quedar	1r	classi^icat	en	les	dues	
primeres	fases,	essent	eliminat	a	8ens	de	la	fase	^inal	pel	Poble	Nou.	El	mateix	camı	́va	seguir	
el	 juvenil	 femenı	́ de	 Lliga	 Catalana	 ^ins	 que	 va	 perdre	 l’eliminatòria	 de	 4rts	 de	 ^inal	 contra	
l’Ascó,	que	posteriorment	es	proclamà	campió.		

Quant	 a	 activitats,	 es	 va	 organitzar	 la	 “Jornada	 d’Handbol	 al	 carrer”,	 impulsada	 per	 la	
Federació	Catalana	 i,	 a	 corre-cuita,	el	 campus	d’estiu	de	 tecni^icació.	Per	 raons	de	precaució	
sanitària,	no	es	va	organitzar	cap	activitat	de	caire	social.	

La	memória	va	ser	aprovada	per	unanimitat.	

INFORME	DE	LA	JUNTA	DIRECTIVA	

El	Sr.	Salvador	Gomis	pren	la	paraula	i	comenta	les	obres	que	s’estan	realitzant	al	pavelló.	Per	
^i	s’està	fent	l’adequació	perquè	hi	puguin	accedir	les	persones	amb	mobilitat	reduıd̈a,	amb	la	
instal·lació	de	l’ascensor	aixı	́com	un	WC	adaptat	i	la	reforma	a	la	graderia.	Aquest	és	el	primer		
pas	al	que	seguirà	 la	substitució	del	 terreny	de	 joc	sintètic	per	parquet,	previst	per	a	 l’estiu	
una	vegada	^inalitzin	les	activitats.	Quedarà	pendent	el	canvi	de	l’enllumenat	actual	per	LEDS,	
encara	sense	data	prevista.	

En	 relació	 amb	el	projecte	que	es	va	presentar	a	 l’Assemblea	anterior	per	 intentar	 cobrir	 la	
pista	 exterior,	 exposa	 que	 en	 aquell	 moment	 semblava	 que	 l’Ajuntament	 havia	 trobat	 la	



manera	de	fer	una	concessió	administrativa	similar	a	la	que	tenıém	anteriorment,	que	oferıś	la	
possibilitat	de	fer	la	inversió	sense	haver	de	suportar	les	altres	despeses	que	genera	la	resta	
de	la	instal·lació	,pels	subministraments	d’electricitat,	aigua	i	gas.	

Resulta,	però,	que	a	dia	d’avui	tenim	la	concessió	prorrogada	de	manera	inde^inida.	Es	veu	que	
el	 tipus	 de	 concessió	 anterior,	 a	 nivell	 jurıd́ic,	 no	 és	 possible.	 Això	 no	 ens	 afecta	 només	 a	
nosaltres	sinó	a	qualsevol	altra	entitat.		

Quan	 ens	 vam	 reunir	 amb	 Urbanisme	 ens	 van	 comentar	 la	 possibilitat	 de	 fer	 un	 contracte	
d’explotació	només	de	la	pista	exterior.	Aixó	comportava	no	només	fer	la	inversió	de	la	coberta	
i	els	vestidors	sinó	afegir	totes	les	altres	despeses	(aigua,	gas	i	electricitat).	Això	no	ho	podem	
assumir	 i	 per	 tant	 estem	 a	 l’espera	 de	 veure	 si	 es	 resol	 el	 tema	 de	 la	 concessió	 de	 tot	 el	
complex	per	reemprendre	la	possibilitat	de	cobrir	la	pista	exterior.			

El	 Sr,	 Xavi	 Ferrer	 fa	 l’observació,	 per	 xat,	 que	 seria	 interessant	 tenir	 informació	 dels	
entrenadors	i		objectius	dels	equips	a	l’inici	de	la	temporada.	

El	Sr.	Gomis	diu	que	se’n	pren	nota	i	que	es	mirarà	d’informar	a	la	nova	web.	Els	objectius	els	
marca	la	direcció	tècnica	i	no	veu	perquè	no	es	poden	informar.		

El	 Sr.	 Josep	 Abad	 considera	 que	 s’hauria	 de	 donar	 resposta	 a	 la	 pregunta	 que	 ha	 fet	 el	 Sr.	
Tomàs	Fernàndez	a	l’inici	de	l’Assemblea.		

El	Sr.	Tomàs	Fernàndez	diu	que	amb	l’explicació	que	acaba	de	fer	el	Sr.	Gomis	ja	li	està	bé.	

El	Sr.	Gomis	reitera	que	s’està	a	l’espera	de	resoldre	quin	tipus	de	concessió	tindrem.	“Segons	
informes	jurıd́ics	–afegeix-	es	podria	donar	el	cas	que	ens	quedéssim	amb	la	concessió	de	 la	
pista	extrior	i	no	tenir	la	de	la	resta	del	complex.”	

El	 Sr.	 Jordi	 Sempere,	 també	per	 xat,	 s’interessa	per	 si	 el	 director	 esportiu	 té	 una	 legislatura	
anual,	^ins	que	ell	vulgui	o	^ins	que	la	junta	el	mantingui.	Fa	constar	que	està	molt	satisfet	amb	
la	feina	del	Tonchi.	

El	Sr.	Josep	Abad	informa	que	el	Tonchi	no	és	el	director	esportiu,	càrrec	vacant,	sinó	que	és	el		
coordinador	de	 la	base	 i	que	està	 fent	una	molt	bona	 feina.	 “Intentarem	retenir-lo	però	està	
superditat	a	allò	que	ell	decideixi	ja	que	éstà	molt	cotitzat	com	a	jugador	i	entrenador”.		

La	 Sra.	 Alba	 Sabatés	 pregunta	 si	 el	 club	 té	 previst	 incorporar	 jugadores	 que	 supleixin	 les	
baixes	de	Gabi	Romero	i	Paula	Martıń.		

El	Sr.	Josep	Abad	respon	que	s’està	estudiant	la	possibilitat,	no	es	descarta	però	no	pot	dir	si	
fructi^icarà	o	no.		

-	Qui	fa	les	funcions	de	director	esportiu	si	està	vacant?	

-	El	Tonchi	i	els	membres	de	l’Area	Esportiva.	El	club	està	buscant	director	esportiu	i	esperem	
incorporar-lo	per	a	la	temporada	propera.	



Torn	obert	paraula	

El	Sr	Xavi	Andreu,	com	a	persona	que	viu	l’OAR	a	distància	per	obligacions	personals,	agraeix	
la	 feina	 de	 la	 junta	 directiva	 en	 uns	moments	molt	 difıćils,	 en	 especial	 a	 Josep	 Altimis	 per	
haver	sabut	 lluitar	per	 les	subvencions	que	ha	concedit	el	govern	de	 la	Generalitat.	 “Et s	molt	
fàcil	pensar	que	es	concedeixen	aixı	́ com	aixı,́	però	us	puc	assegurar	que	hi	ha	hagut	moltes	
entitats	que	no	han	tingut	la	capacitat	de	poder	activar	aquestes	subvencions”.	

Com	 a	 comunicador,	 felicita	 també	 el	 club	 per	 haver	 fet	 el	 pas	 de	 qualitat	 perquè	 estigui	
present	en	els	mitjans	informatius	i	xarxes	socials.	“Avui	dia,	qui	no	comunica	no	existeix.	Per	
tant,	si	es	fa	feina	s’ha	de	saber.	No	podem	defallir	i	s’ha	d’anar	millorant	en	aquest	aspecte”.		

El	Sr.	Xavi	Ferrer,	en	el	xat,	fa	aquest	comentari:	“	Et s	del	tot	necessari	tenir	una	segona	pista	
coberta	si	es	vol	crèixer,	tot	i	que	ho	veig	difıćil	a	nivell	econòmic	tal	com	vaig	manifestar	l’any	
passat.	Vist	com	estan	les	pistes	en	altres	clubs,	l’OAR	té	or”.	

El	Sr.	Jordi	Sampere	felicita	per	les	emissions	dels	partits	en	streaming	perquè	permet	ser	més	
a	prop.	

Sense	més	intervencions	es	dona	per	^inalitzada	l’Assemblea	Ordinària	a	20,40	hores.	

Sabadell,	4	de	febrer	de	2022.	

		


