
Palamós CF
Fundat el 1898 – Degà de Catalunya

Assemblea Extraordinària de Socis – 24 de maig de 2019



ORDRE DEL DIA

1.- Lectura de l’acta anterior i aprovació si procedeix. 

2.- Tancament econòmic temporada 2018/2019 i aprovació si procedeix.

3.- Conveni filiació amb la FE Palamós i aprovació si procedeix.

4.- Modificació Estatuts Palamós CF i aprovació si procedeix.

5.- Preu carnets d’abonament per a la temporada 2019/2020 i tipus d’abonament i aprovació si procedeix.

6.- Contracte de col·laboració amb partners estrangers i aprovació si procedeix.

7.- Entrada de nous Directius al Palamós CF i aprovació si procedeix.

8.- Precs i preguntes. 



1.- Lectura de l’acta anterior i aprovació si procedeix. 



2.- Tancament econòmic temporada 2018/2019.



Pressupost 2018-2019

                 126.237,29 € DESPESSES

                 90.000,00 € Plantilla

                   5.000,00 € Fitxes

                   8.000,00 € Arbitratges

                           -   € Telefonia

                   3.000,00 € Material Mèdic

                   4.000,00 € Autocar

                   2.000,00 € Partits

                     700,00 € Assegurança

                           -   € Material Esportiu

                   1.000,00 € Material Oficina

                   2.000,00 € Gestoria

                   3.000,00 € Personal Intern

Altres

                   5.000,00 € Pòlissa

                   2.537,29 € Temporada Anterior

Pressupost 2018-2019 Desviament

126.237,29 € INGRESSOS 61.500,00 € 

15.000,00 € Quotes associats 15.000,00 € 

5.000,00 € Taquilla 5.000,00 € 

25.000,00 € Loteria 25.000,00 € 

15.000,00 € Publicitat - € 

16.000,00 € Sponsor - € 

- € Aportacions - € 

1.000,00 € Merchandising - € 

16.500,00 € Subvencions 16.500,00 € 

8.000,00 € Bar - € 

- € Temporada Anterior - € 

19.737,29 € Altres - € 

5.000,00 € Futbol Base CS - € 



3.- Conveni filiació amb la FE Palamós.

Hem arribat a un nou acord de filiació amb la FE Palamós:

Durada: dues (2) temporades. De l’1 de juliol de 2019 al 30 de 2021.

1.- Cessió per part del Palamós CF de l’escut, la marca i dels colors en la disposició actuals.

2.- Cada jugador/entrenador de la FE Palamós rebran un carnet nominatiu com a jugador del
Futbol Base del Palamós CF, amb aquest, tindran la entrada lliure amb un (1) acompanyant a tots
els partits que el Palamós CF jugui a l’Estadi.

3.- La FE Palamós cedirà la part davantera de la samarreta per podar posar la publicitat de
l’esponsor principal del Palamós CF.

4.- Aquest acord inclou el reconeixement de la deute 2018/2019.



4.- Modificació Estatuts Palamós CF.
Article 9 

1. L’assemblea és convocada per acord de la junta directiva, mitjançant una convocatòria que ha 

de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. 

2. La convocatòria s’ha de comunicar 15 dies naturals abans de la data de la reunió, 

individualment a cada soci i sòcia de ple dret que integri l’assemblea. 

Volem demanar i aprovar si escau a l’Assemblea de Socis modificar el punt 2 de

l’Article 9 dels Estatuts del Palamós CF.

2. La convocatòria s’ha de comunicar 15 dies naturals abans de la data de la

reunió, mitjançant les xarxes socials oficials del Palamós CF, Radio Palamós i

diaris esportius locals i comarcals.



5.- Preu carnets d’abonament per a la temporada 2019/2020 i 
tipus d’abonament.

Preus:

PROTECTOR: 200€ amb regal d’una tovallola del Palamós CF.

VIP: 130€ amb regal d’una tovallola del Palamós CF.

GENERAL: 75€. Si porta un soci nou tots dos pagarien 60€.

JOVE (de 14 a 23 anys): 30€.

MENOR (0 a 13 anys): Gratuït.



6.- Contracte de col·laboració amb partners estrangers i 
aprovació si escau.

Hem arribat a un principi d’acord per (3) tres temporades amb l'Empresa Perfect Football i
mitjançant contracte de col·laboració entre les dues parts.

L’Empresa PF farà ús de l’Escut, el nom i els colors en la disposició actual del Palamós CF. Només
poden fer-ne ús publicitari mai cap tipus de negocis amb tercers sense autorització del Palamós
CF.

L’Empresa Perfect Football aportarà per cada una de les (3) temporades:

1.- 9.000€ fixos + 4.000€ en variables.
2.- 10.000€ fixos + 4.000€ en variables.
3.- 11.000€ fixos + 4.000€ en variables.

Els 4.000€ en variables seran calculats en funció d’entrenaments i sessions entre el Palamós CF i
Perfect Football.



7.- Entrada de nous Directius al Palamós CF i aprovació si procedeix.

Volem donar entrada con a nous Directius del Palamós a:

1.- Encarna Perpinyà.

2.- Shubham Garg.

3.- Serhiy Manko.



8.- Precs i preguntes


