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DEL BAIX LLOBREGAT 
 
 
�ĂĚĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƐƐĞŵďůĞĂ͗ 
 
 

x Dia: Dimecres 22 de desembre de 2021 
 
x Hora: 1a. Convocatòria a les 17.00 hores 

2a. Convocatòria a les 17.30 hores 
 

x Lloc: Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Parc de Torreblanca 
Ctra. Nacional 340, km 1249 

               Sant Feliu de Llobregat  
 
 

KƌĚƌĞ�ĚĞů�ĚŝĂ�ĚĞ�ů͛�ƐƐĞŵďůĞĂ�'ĞŶĞƌĂů�KƌĚŝŶăƌŝĂ͗ 
 

1. �ƉƌŽǀĂĐŝſ͕�Ɛŝ�Ɛ͛ĞƐĐĂƵ͕�ĚĞ�ů͛ĂĐƚĂ�ĚĞ�ů͛ĂŶƚĞƌŝŽƌ��ƐƐĞŵďůea General Ordinària. 
2. Aprovació dels comptes anuals de l͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ� ϮϬ20/2021 (1 de setembre de 2020 Ăů� ϯϭ�Ě͛ĂŐŽƐƚ�ĚĞ�

2021) i de la liquidació del pressupost de l͛exercici junt amb el corresponent ŝŶĨŽƌŵĞ�Ě͛ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ�ĚĞ�
comptes anuals. 

3. Aprovació de la gestió dutĂ�Ă�ƚĞƌŵĞ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�ϮϬ20/2021 per la Comissió Directiva. 
4. Valoració inici activitats curs 2021-2022. 
5. Assumptes sobrevinguts. 
6. Precs i preguntes. 

 
 

A les 17.3Ϭ�ŚŽƌĞƐ�Ɛ͛ŝŶŝĐŝĂ�ů͛�ƐƐĞŵďůĞĂ�'ĞŶĞƌĂů�KƌĚŝŶăƌŝĂ�ĚĞů��ŽŶƐĞůů��ƐƉŽƌƚŝƵ�ĚĞů��Ăŝǆ�>ůŽďƌĞŐĂƚ͘ 
 
 
Hi assisteixen 18 socis amb dret a vot, que conformen un 20,22 % sobre la totalitat dels socis amb dret a 
vot. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
1. Aprovació  ĚĞ�ů͛ĂĐƚĂ�ĚĞ�ů͛ĂŶƚĞƌŝŽƌ��ƐƐĞŵďůĞĂ�'ĞŶĞƌĂů�KƌĚŝŶăƌŝĂ� 

 
 

En primera instància, el Sr. Valls dona la benvinguda als assistents i a continuació dona pas al primer 
punt del dia, Aprovacŝſ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚĂ�ĚĞ�ů͛ĂŶƚĞƌŝŽƌ�Assemblea General Ordinària. :Ă�ƋƵĞ�ů͛ĂĐƚĂ�ĞƐ�ǀĂ�ĞŶǀŝĂƌ�ƉĞƌ�
correu no es considera necessària la seva lectura. Es demana la seva aprovació resultant aprovada amb 16 
vots a favor i 2 abstencions. 
 

�� ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſ� ŝŶƚƌŽĚƵĞŝǆ� Ğů� ϮŶ� ƉƵŶƚ� ĚĞ� ů͛ŽƌĚƌĞ� ĚĞů� ĚŝĂ, Aprovació dels cŽŵƉƚĞƐ� ĂŶƵĂůƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�
2020/2021 (1 de setembre de 2020 Ăů�ϯϭ�Ě͛ĂŐŽƐƚ�ĚĞ�ϮϬϮ1Ϳ�ŝ�ĚĞ�ůĂ�ůŝƋƵŝĚĂĐŝſ�ĚĞů�ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚ�ĚĞ�ů͛�ĞǆĞƌĐŝĐŝ�ũƵŶƚ�
amb el corrĞƐƉŽŶĞŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĞ�Ě͛ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĂŶƵĂůƐ. 
 

 
2. Aprovació dels comptes anuals ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌcici 2020/2021 (1 de setembre de 2020 Ăů�ϯϭ�Ě͛ĂŐŽƐƚ�ĚĞ�

2021Ϳ�ŝ�ĚĞ�ůĂ�ůŝƋƵŝĚĂĐŝſ�ĚĞů�ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚ�ĚĞ�ů͛�ĞǆĞƌĐŝĐŝ�ũƵŶƚ�Ăŵď�Ğů�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĞ�Ě͛ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ� 
 

 
El Sr. Valls recorda que el Consell Esportiu ha auditat els comptes anuals. Amb aquest motiu, presenta 

al Sr. Salvador Grabulós i al Sr. Xavier Jorba, auditors ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌĞƐĂ�ƋƵĞ�ŚĂ�ƌĞĂůŝƚǌĂƚ�ů͛ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ�ĚĞůƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�
del Consell Esportiu, Zenit Auditores y Consultores, S.L.P. 

 

Tot seguit, el Sr. Valls dona la paraula a la Sra. Eva Calbó, gerent del Consell Esportiu, per tal de que faci 
una breu explicació del detall de les partides de la liquidació del pressupost. 

La Sra. Calbó pren la paraula i remet als assistents a la liquidació del pƌĞƐƐƵƉŽƐƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�ϮϬ20-21. 
Comenta que aquest exercici el Consell tanca amb un resultat negatiu de -69.594,7ϵΦ͘ 

A continuació la Sra. Calbó explica de manera resumida les principals partides de la liquidació:  

9 A nivell de despeses: 

� La partida despeses de personal (1) inclou tant el personal del funcionament ordinari del 
Consell com el personal associat als serveis prestats als municipis. Es recorda que tot i la 
pandèmia, el Consell va mantenir íntegrament l͛estructura fixa del Consell i s͛apunta que la 
desviació a la baixa d͛aquesta partida és deguda a la reducció d͛activitat d͛algun dels serveis 
que el Consell té encarregats per conveni a causa de les restriccions derivades de la COVID. 
Exm. Activitats extraescolars Escola Colònia Güell o Sant Cosme. 

� La partida despeses de ƚƌĂŵŝƚĂĐŝŽŶƐ�Ě͛ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĐĞƐ (2) inclou tant les despeses associades a 
les assegurances dels participants dels JEEC i PCEE com la quota de llicència compartida de la 
UCEC que aquest curs ha estat de 2.500Φ͘  La desviació que es pot observar respecte a l͛import 
estimat es deu a la diferència entre el nombre de llicències previst (11.000 esportistes) i el real 
(6.827 esportistes).  



 
 

 
 

� La partida de subministraments, proveïdors i altres (3) es liquida amb un import lleugerament 
inferior al qƵĞ� ĞƐƚĂǀĂ� ƉƌĞǀŝƐƚ͘� >ĞƐ� ĚĞƐƉĞƐĞƐ� ŵĠƐ� ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ� Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ� ƉĂƌƚŝĚĂ� ƐſŶ� ůĞƐ�
associades a les tasques de suport laďŽƌĂů�ŝ�ĨŝƐĐĂů�ƋƵĞ�ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ�ƌĞƋƵĞƌĞŝǆ�;ŐĞƐƚŽƌŝĂ�ŝ auditoria), el 
lloguer de la seu i les amortitzacions. 

� La partida de jocs escolars (4) es tanca amb un import molt inferior al previst ja que dins 
aquesta estaven incloses moltes despeses associades a activitats que no es van poder realitzar 
fins el mes d͛abril degut a les restriccions: els ajuts als municipis organitzadors derivats de les 
compeƚŝĐŝŽŶƐ� ĐŽŵĂƌĐĂůƐ� Ě͛ĞƐƉŽƌƚƐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ� ŝ� Ğů� ƉĂŐĂŵĞŶƚ� ĚĞůƐ� ũƵƚŐĞƐ� ŝ� ƚƵƚŽƌƐ� ĚĞ� ũŽĐ͖� ůĞƐ�
ĚĞƐƉĞƐĞƐ� ǀŝŶĐƵůĂĚĞƐ� Ă� ů͛� Žƌganització de les fases supracomarcals dels jocs escolars (5.ϬϬϬΦ�
aproǆ͘Ϳ͖� ůĞƐ� ĚĞƐƉĞƐĞƐ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĞƐ� Ă� ů͛ĂĐƚĞ� ĚĞ� ƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ� ĂůƐ� ǀĂůŽƌƐ� :sW͘� �ůƚƌĞƐ� ĚĞƐƉĞƐĞƐ�
Ɛ͛ŚĂŶ� ŵĂŶƚŝŶŐƵƚ� ƐĞŐŽŶƐ� Ğů� ƉƌĞǀŝƐƚ� pel seu caràcter més fixe com el lloguer del programa 
informàtic PlayOff o les despeses associades a les accions desenvolupades dins el marc del 
ƉƌŽũĞĐƚĞ�Ě͛ĞǆƉĂŶƐŝſ�Ăŝǆş�ĐŽŵ�ů͛ĂŵŽƌƚŝƚǌĂĐŝſ�ĚĞ�ů͛�WW͘ 

� Dins la partida del PCEE (5) estan inclosos els ajuts econòmics dels centres educatius de zones 
de màxima complexitat socioeconòmica del PCEE. 

� �ŝŶƐ� ůĂ�ƉĂƌƚŝĚĂ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ�ĚĞ� formació ;ϲͿ�Ɛ͛ŝŶĐůŽƵĞŶ�ůĞƐ�ĚĞƐƉĞƐĞƐ�ĚĞ� ůĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ�ĨŽƌŵĂƚŝǀĞƐ�
incloses dins el ͞Wla formatiu per Ăů� ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚ� Ě͛�&͟, les sessions programades dins el Pla 
Formatiu per a Entitats Esportives (DAEE), les càpsules de ů͛�ƐĐŽůĂ� ĚĞ� &ŽƌŵĂĐŝſ� ƉĞƌ� Ă�
tècnics/ques i entrenadors/ores i altres cursos adreçats als diferents agents vinculats al món de 
ů͛ĞƐƉŽƌƚ que es van realitzar tant en format online com presencial; en aquest sentit, ens referim 
als CIATEs de Jocs i Esport en edat escolar, els CIATEs de Gestió i organització de petites entitats 
esportives, i les Càpsules de procediments, tècniques i recursos de primers auxilis.  

� La partida de promoció (7) es tanca amb un import inferior al previst ja que les restriccions van 
suposar adaptar la tradicional ŽĨĞƌƚĂ� Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚats per garantir la seguretat dels participants i 
complir amb les mesures sanitàries establertes per les autoritats competents. Amb aquesta 
finalitat el Consell va oferir fonamentalment activitats en petit format, realitzades dins el centre 
educatiu i/o amb el grup bombolla. A partir del mes de març, amb la flexibilització de les 
mesures, es van poder portar a terme algunes trobades amb aforament reduït i va créixer  la 
demanda de les ũŽƌŶĂĚĞƐ�Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſ i els tallers de jocs i esportƐ�Ăů�ƉĂƚŝ�ĚĞ�ů͛ĞƐĐŽůĂ. 

� Dins la partida altres activitats ;ϴͿ� Ɛ͛ŝŶĐůŽƵĞn les despeses vinculades a activitats i 
serveis/convenis prestats als municipis. 

� dĂŶƋƵĞŵ� Ăŵď� ůĞƐ� ƉĂƌƚŝĚĞƐ� ϵ� ;�ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ� Ě͛�ƚĞŶĐŝſ� Ă� ůĞƐ� �ŶƚŝƚĂƚƐ� �ƐƉŽƌƚŝǀĞƐͿ͕� ϭϬ� ;WůĂ�
d'Innovació de l'Esport de la comarca), 11 (Projecte història del Consell Esportiu) i 12 
(Comunicació) projectes més recents que el Consell va posar en marxa durant el curs 2019-
2020. 

9 ��ŶŝǀĞůů�Ě͛ŝŶŐƌĞƐƐŽƐ͗ 

� Dins la partida de subvencions establertes (1) estan incloses la subvenció ordinària del Consell 
Català de l͛�ƐƉŽƌt (CCE) pel desenvolupaŵĞŶƚ�ĚĞůƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ�Ě͛ĞƐƉŽƌƚ�ĞƐĐŽůĂƌ�;:����i PCEE), els 
ajuts econòmics dels centres educatius de zones de màxima complexitat socioeconòmica del 
PCEE i l͛ĂũƵƚ extraordinari ĚĞ�ϭϬϬ͘ϬϬϬΦ�del CCE per la COVID-19. 



 
 

 
 

Es recorda que el CCE va establir una línia Ě͛ĂũƵƚƐ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝƐ�ŝ�Ě͛ĞŵĞƌŐğŶĐŝĂ�ƉĞƌ�ĨĞƌ front a 
les afectacions econòmiques i socials produïdes Ăů� ƐĞĐƚŽƌ�ĚĞ� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ� ĨşƐŝĐĂ� ŝ� ů͛ĞƐƉŽƌƚ͕� ĐŽŵ�Ă�
conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-ϭϵ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĂŶǇ�ϮϬϮϭ͘ Aquesta 
convocatòria contemplava dos programes d͛ĂũƵƚƐ͗ 1) Per a entitats ŐĞƐƚŽƌĞƐ� Ě͛ŝŶƐtal·lacions 
ĞƐƉŽƌƚŝǀĞƐ� ů͛ŽďĞƌƚƵƌĂ� Ăů� ƉƷďůŝĐ� ĚĞ� ůĞƐ� ƋƵĂůƐ� Ɛ͛ŚĂŐŝ� ǀŝƐƚ� ƐƵƐƉĞƐĂ� Ž� ůŝŵŝƚĂĚĂ i 2) Per a entitats 
organitzadores de competicionƐ�ĞƐƉŽƌƚŝǀĞƐ�ŽĨŝĐŝĂůƐ�Ě͛ăŵďŝƚ�ĐĂƚĂůă͕�Ă�ŶŝǀĞůů�ĨĞĚĞƌĂƚ�;ĞǆĐůŽƐĞƐ�ůĞƐ�
professionals) i escolar, la celebració de les qualƐ� Ɛ͛ŚĂŐŝ� ǀŝƐƚ� ĂũŽƌŶĂĚĂ, on estem inclosos els 
Consells Esportius. S͛ĂƉƵŶƚĂ que es tractava d͛un ajut a fons perdut, que no requeria de 
justificació posterior on el Consell va haver de presentar la sol·licitud d'ajut detallant el nombre 
de llicències esportives de la temporada/curs 2019-2020 que va informar en el Pla d'Actuació 
de 2020 destinat al Consell Català de l'Esport.  
 

� Dins la partida de gestŝſ�ŝ�ƚƌĂŵŝƚĂĐŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐ�ŝ�ůůŝĐğŶĐŝĞƐ ;ϮͿ�Ɛ͛ŝŶĐůŽƵĞŶ�ƚĂŶƚ�ůĞƐ�ůůŝĐğŶĐŝĞƐ�
de jocs escolars com les del PCEE així com les vinculades a algunes activitats puntuals. Com es 
pot observar, aquesta partida ha patit una important desviació degut per una banda, a la 
diferència entre les llicències estimades i les reals i per l͛ altra, a la reducció de la quota 
Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſ�dels participants del programa de Jocs Escolars per al curs 2020-2021 que es va 
aprovar al mes de maig per compensar la reducció de l͛activitat provocada per les restriccions 
sanitàries. Es recorda que aquesta compensació es va realitzar mantenint el preu de 
l͛assegurança i aplicant una reducció del 50% sobre la part del cost de la llicència imputada a 
l͛activitat. Amb l͛aplicació d͛aquesta ͞bonificació͟ el preu final resultant va ser ĚĞ� ϵ͕ϳϭΦ� ƉĞƌ�
esportista. 

� �ŝŶƐ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĚĂ�Ě͛altres ingressos ;ϯͿ�Ɛ͛ŝŶĐůŽƵĞŶ�altres ingressos extraordinaris. 

� La partida activitats de jocs escolars (4) que inclou els ingressos corresponents a les activitats 
ƐƵƉƌĂĐŽŵĂƌĐĂůƐ� Ɛ͛ŚĂ� ǀŝƐƚ� ŵŽůƚ� ĂĨĞĐƚĂĚĂ� ũĂ� ƋƵĞ� ŶŽ� es van cobrar cap tipus d͛inscripció als 
participants.  

� Dins la partida activitats de formació ;ϲͿ�Ɛ͛ŝŶĐůŽƵĞŶ�ĞůƐ�ŝŶŐƌĞƐƐŽƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐ�ĚĞů�ƉůĂ�ĚĞ�
formació pĞƌ� Ăů� ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚ� Ě͛�&� ŝ� ĂůƚƌĞƐ� ĐƵƌƐŽƐ� ĂĚƌĞĕĂƚƐ� Ă� ĂůƚƌĞƐ� ĂŐĞŶƚƐ� ǀŝŶĐƵůĂƚƐ� Ăů�ŵſŶ� ĚĞ�
ů͛ĞƐƉŽƌt.  Cal recordar que la jornada inaugural del curs, el &žƌƵŵ� ĚĞ� ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚ� Ě͛�&͕� ůĂ�
formació de tutors de joc així com les càpsules del pla formatiu per entitats esportives són 
totalment gratuïtes. 

� Dins la partida activitats de promoció ;ϳͿ� Ɛ͛ŝŶĐůŽƵĞŶ� ĞůƐ ingressos per totes les activitats de 
ƉƌŽŵŽĐŝſ� ĞƐƉŽƌƚŝǀĂ͘� �ƋƵĞƐƚĂ� ƉĂƌƚŝĚĂ� Ɛ͛ŚĂ� ǀŝƐƚ� ƚĂŵďĠ� ŵŽůƚ� ĂĨĞĐƚĂĚĂ� ƉĞƌƋƵğ� ůĂ� ŵĂũŽƌŝĂ�
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽĐŝſ�ĞƐƉŽƌƚŝǀĂ�Ğs van poder portar a terme en grups reduïts i sobretot a 
partir del mes de març. 

� Dins la partida Ě͛altres activitats (8) estan inclosos els ingressos generats pels diferents 
serveis/convenis prestats als municipis. S͛apunta que la desviació a la baixa d͛aquesta partida 
és deguda a la reducció d͛activitat d͛algun dels serveis a causa de les restriccions derivades de 
la COVID. Exm. Activitats extraescolars Escola Colònia Güell o Sant Cosme. 



 
 

 
 

� dĂŶƋƵĞŵ� Ăŵď� ůĞƐ� ƉĂƌƚŝĚĞƐ� ϵ� ;�ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ� Ě͛�ƚĞŶĐŝſ� Ă� ůĞƐ� �ŶƚŝƚĂƚƐ� �ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ), 10 (Projecte 
d'Innovació de l'Esport de la comarca), 11 (Pla d'Innovació de l'Esport de la comarca) i 12 
(Comunicació) projectes que han rebut molt poc o gens de finançament. 

 
A continuació pren la paraula el Sr. Jorba que presenta el seu informe Ě͛auditoria dels comptes anuals 

ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�ϮϬϮϬͬϮϬϮϭ�manifestant que, com en els darrers anys, expressen una opinió favorable, és a dir, 
que aquests expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera deů� �ŽŶƐĞůů� Ăů� ϯϭ� Ě͛ĂŐŽƐƚ� ĚĞ� ϮϬϮϭ� Ăŝǆş� ĐŽŵ� ĚĞůƐ� ƌĞƐƵůƚĂƚƐ� ŽďƚŝŶŐƵƚƐ� ĞŶ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ͘� ^ŽďƌĞ� ĂƋƵĞƐƚ�
aspecte posa en valor la bona ƐŝƚƵĂĐŝſ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů�ŝ�ĨŝŶĂŶĐĞƌĂ͕�ŵĂůŐƌĂƚ�ůĂ�ƉğƌĚƵĂ�ŐĞŶĞƌĂĚĂ�ĞŶ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ͘��Ŷ�
aquest sentit, cal destacar que a la data de tancamenƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�Ğů fons propis de 1.044.809 euros i el 
fons de maniobra és positiu per un import de prop de 1.060.000 euros, i on el 63,5% del total actiu 
corresponen a tresoreria; tresoreria que encara podria ser més gran perquè el Consell Català de l͛�ƐƉort no 
ha pagat encĂƌĂ� ůĂ� ƐƵďǀĞŶĐŝſ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ� ϮϬ20/2021. També es recorda que el Consell no disposa 
Ě͛ĞŶĚĞƵƚĂŵĞŶƚ�ďĂŶĐĂƌŝ�ŝ�ƋƵĞ�ĨŝŶĂŶĐŝĂ�ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ŝŶǀersions amb recursos propis. 

�ĞƐƉƌĠƐ�Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſ�ĚĞůƐ�ĂƐƉĞĐƚĞƐ�ŵĠƐ�ƌĞůůĞǀĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĞ͕�Ğů Sr. Valls posa en valor la bona 
situació financera del Consell que ha permès mantenir l͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� ƚğĐŶŝĐĂ� ƉĞƌ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ĞůƐ� ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ�
bàsics del Consell Esportiu així com per impulsar nous projectes tot i la complexa situació. 

�ƋƵĞƐƚĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſ�ĨƌƵŝƚ�ĚĞ�ů͛esforç de molts anys ha permès al Consell no tenir problemes de liquidesa ni 
recórrer a endeutament bancari per finançar el retard en el cobrament de les subvencions, fer front a 
petites inversions i també cobrir la reducció d͛ingressos generada per  la COVID-19.  

 
�ĞƐƉƌĠƐ�Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſ�ĚĞůƐ�ĂƐƉĞĐƚĞƐ�ŵĠƐ�ƌĞůůĞǀĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĞ͕�Ğů�^ƌ͘�sĂůůƐ�ƉŽƐĂ�ĞŶ�ǀĂůŽƌ�ůĂ�ďŽŶĂ�

sŝƚƵĂĐŝſ� ĨŝŶĂŶĐĞƌĂ� ĚĞů� �ŽŶƐĞůů� ƋƵĞ� ŚĂ� ƉĞƌŵğƐ� ŵĂŶƚĞŶŝƌ� ů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ� ƚğĐŶŝĐĂ� ƉĞƌ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ĞůƐ� ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ�
bàsics del Consell Esportiu així com per impulsar nous projectes tot i la complexa situació. Puntualitza que 
tot i tancar aquest curs amb resultat negatiu, és un risc controlat i assumible. 

 
�ĨĞŐĞŝǆ�ƋƵĞ�ĂƉŽƐƚĞƐ�ĐŽŵ�Ğů��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ�Ě͛�ƚĞŶĐŝſ�Ă�ůĞƐ��ŶƚŝƚĂƚƐ��ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ�ŝ� ů͛�ĐƚŝǀĂ>Ăď�ƐſŶ�ĐůĂƵƐ�ĞŶ�

aquests moments on les petites entitats necessiten més que mai del nostre suport (DAEE) i la innovació pot 
obrir noves vies de finançament/patrocini (ActivaLab). 

 
A continuació recorda la necessitat de seguir treballant per no dependre de les subvencions. Manifesta 

que el Consell té per finalitat no dependre de ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ�ƉƷďůŝĐĂ�Ŷŝ�ĚĞ�ƚĞƌĐĞƌƐ�;ƉžůŝƐƐĞƐ�ĚĞ�ĐƌğĚŝƚͿ͘� 
 
Per acabar, el Sr. Valls sintetitza els punts claus de la gestió de la comissió directiva Ě͛ĂƋƵĞƐƚ�ĐƵƌƐ tot 
  
1. El tancament econòmic amb responsabilitat social, en el sentit del compromís de mantenir els llocs 

de treball del Consell així com alleujar la càrrega econòmica sobre els participants. 
2. >͛ĂƉŽƐƚĂ�ĨĞƌŵĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ŝŶŶŽǀĂĐŝſ�ŵĂŶƚĞŶŝŶƚ�ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ�ĐŽŵ�ů͛�ĐƚŝǀĂ>Ăď o projectes d͛innovació dins 

el marc de les escoles per afavorir la pràctica d͛activitat física entre els alumnes més sedentaris. 
3. El suport a les entitats esportives a través del DAEE. 

 
A continuació demana als assistents si tenen cap dubte al respecte. No hi ha cap pregunta. 
 



 
 

 
 

Per tancar aquest punt, el Sr. Valls sotmet a votació ů͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſ� ĚĞůƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ ĂŶƵĂůƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�
2020/2021 (1 de setembre de 2020 Ăů�ϯϭ� Ě͛ĂŐŽƐƚ� ĚĞ� ϮϬϮ1) i de la liquidació del pressupost junt amb el 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĞ�Ě͛ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ 
 

^͛ĂƉƌŽǀĞŶ� amb 17 vots a favor i 1 abstenció els comptes ĂŶƵĂůƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ� 2020/2021 (1 de 
setembre de 2020 al 31 Ě͛ĂŐŽƐƚ� ĚĞ� ϮϬϮ1) i de la liquidació del pressupost junt amb el corresponent 
ŝŶĨŽƌŵĞ�Ě͛ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ 
 

Abans de passar al següeŶƚ�ƉƵŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞů�ĚŝĂ͕�ůĂ�Őerent del Consell Esportiu recorda als tres 
verificadors comptables de la memòria econòmica i liquidació del pressupost del Consell Esportiu del Baix 
>ůŽďƌĞŐĂƚ�ƋƵĞ�ǀĂƌĞŶ�ƐĞƌ�ĞƐĐŽůůŝƚƐ�Ă�ů͛�ƐƐĞŵďůĞĂ�Ordinària del curs paƐƐĂƚ�ƋƵĞ͕�ĞŶ�ĂĐĂďĂƌ�ů͛�ƐƐĞŵďůĞĂ͕�
hauran de certificar la seva correcció. Recorda que els verificadors són el Sr. Josep Atalao Morales, el Sr. 
Alberto Aguilera Pedraza i la Sra. Silvia Sánchez Moreno. 

 
Així mateix recorda als assistents que per requeriment ĚĞů��ŽŶƐĞůů��ĂƚĂůă�ĚĞ�ů͛�ƐƉŽƌƚ͕�Ɛ͛ŚĂŶ�Ě͛ĞůĞŐŝƌ�ƚƌĞƐ�

verificadors comptables de la memòria econòmica i liquidació del pressupost del Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, a fi i ĞĨĞĐƚĞ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ĞůƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ�ŝ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌ�ůĂ�ƐĞǀĂ�ĐŽƌƌecció i que per 
tant, i sol·licita voluntaris per fer de verificadors comptables dels comptĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝci 2021-2022.  
 

Es presenten com a voluntaris per ser verificadors compƚĂďůĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�ϮϬϮ1-2022 el Sr.  Lluis 
Guitart Hidalgo, el Sr. Òscar Santos López, la Sra. Roser Ramoneda i Labernia i el Sr. Josep Atalao Morales 
(Suplent) 
 

^ĞŶƐĞ�ĐĂƉ�ĂůƚƌĂ�ƋƺĞƐƚŝſ͕�ĞƐ�ĚŽŶĂ�ƉĂƐ�Ăů�ƐĞŐƺĞŶƚ�ƉƵŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞů�ĚŝĂ͘ 
 

 
3. Aprovació de la gestió duta a teƌŵĞ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�ϮϬ20/2021 per la Comissió Directiva 

 
El Sr. Valls sotmet a votació entre els assistents la gestió dutĂ�Ă�ƚĞƌŵĞ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�ϮϬ20/2021 per 

la Comissió Directiva.  
  
^͛ĂƉƌŽǀĂ�amb 17 vots a favor i 1 abstenció la gestió duta a terme duƌĂŶƚ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ�2020/2021 per la 

Comissió Directiva.   
         

 
4. Valoració inici activitats curs 2021-2022. 

 

La gerent del Consell, la Sra. Calbó fa una breu exposició i valoració de les activitats portades a terme 
aquest 1er trimestre del curs del curs 2021-2022: 

sĂůŽƌĂĐŝſ�ĚĞ�ů͛�ŝŶŝĐŝ�ĚĞůƐ�:ŽĐƐ��ƐĐŽůĂƌƐ͗ 

La Srta. Calbó fa un breu repăƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ĞƐƚĂĚşƐƚŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſ�ĚĞůƐ�ĞƐƉŽƌƚƐ�Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝſ�ƉĞƌ�ĞƐƉŽƌƚƐ�
ŝ� ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ� ĞŶ� Ğů� dŽƌŶĞŝŐ� Ě͛KďĞƌƚƵƌĂ� ŝ� ĞŶ� ůĂ� ϭǐ� &ase de la competició comarcal, posant de manifest la 



 
 

 
 

baixada de participació respecte al curs 2019-2020. Exposa a continuació les conclusions extretes de 
l͛informe tècnic realitzat recentment per analitzar els diferents motius d͛aquesta pèrdua d͛equips. 

A continuació fa una breu valoració del programa Juga Verd Play destacant les accions 
complementàries del programa. 

A continuació, la Srta. Calbó dona una petita ressenya de la participació de les jornades comarcals 
Ě͛ĞƐƉŽƌƚƐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ� ĐĞůĞďƌĂĚĞƐ� Ă� ĚĂƚĂ� Ě͛ĂǀƵŝ� ŝ� ƉĞƌ� ƚĂncar aquest primeƌ� ƉƵŶƚ�ĚĞ� ů͛ŝŶĨŽƌŵĞ�ĞŶƵŵĞƌa les 
peticions ĚĞů�WůĂ�Ě͛ĂũƵĚĂ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�:EE que contempla la subǀĞŶĐŝſ�ĚĞů�ϱϬй�ĚĞ�ůĂ�ƋƵŽƚĂ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſ�Ă�
aquells esportistes amb majors dificultats socioeconòmiques. 

No hi ha cap altra intervenció ni pregunta al respecte. 

Valoració del Pla Cataůă�Ě͛�ƐƉŽƌƚ�Ă�ů͛�ƐĐŽůĂ�;W���Ϳ͗ 

La Sra. Calbó comenta que per al present curs tenim un total de 104 centres educatius adherits al PCEE: 
27 Instituts de secundària, 64 Escoles de Primària i 15 centres ConĐĞƌƚĂƚƐ͘� �͛ĂƋƵĞƐƚƐ� ϭϬ4 centres, 94 
centres educatius reben l͛ajut econòmic de 1.ϬϬϬΦ�a través de la subvenció que el Consell Esportiu rep del 
Consell Català de l͛Esport, 6 centres reben l͛ajut d͛entre 1.000 i 1.ϳϬϬΦ a través del seu Ajuntament-
Departament Educació i 4 centres n͛han quedat exclosos per no haver complimentat l͛informe del curs 
anterior. 

En relació al fons social, informa que Ă�ĚĂƚĂ�Ě͛ĂǀƵŝ͕�ƚĞŶŝŵ només ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�el Cairat d͛Esparreguera (20 
alumnes ) ens han sol·licitat fer-ne ús.  

 
No hi ha cap altra intervenció ni pregunta al respecte. 

Valoració de les activitats formatives: 

La Sra. Eva Calbó recorda que el ͞WůĂ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�ƉĞƌ�Ăů�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚ�Ě͛�ĚƵĐĂĐŝſ�&şƐŝĐĂ͕͟ reconegut pel 
�ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ�Ě͛�ŶƐĞŶǇĂŵĞŶƚ͕�ƐĞŐƵĞŝǆ�ƐĞŶƚ�Ğů�Ɖrincipal eix formatiu del Consell Esportiu.  

Destaca també la continuïtat del pla formatiu per a entitats esportives, una oferta de càpsules 
formatives dirigides al personal que està al capdavant de la gestió de les entitats que complementa el 
servei que s͛ĞƐƚă�ĚŽŶĂŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞů�ĐƵƌƐ�ƉĂƐƐĂƚ�ĚĞƐ�ĚĞů��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ�Ě͛�ƚĞŶĐŝſ�Ă�ůĞƐ��ŶƚŝƚĂƚƐ��ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ͘ 

Per tancar aquest punt, comenta breument les diferents accions formatives i informatives ƋƵĞ� Ɛ͛ŚĂŶ�
ƉŽƌƚĂƚ� Ă� ƚĞƌŵĞ� ĚĞƐ� ĚĞ� ů͛� ŝŶŝĐŝ� ĚĞů� ĐƵƌƐ� ƉĞƌ� ĂůƐ� ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ� ĂŐĞŶƚƐ� ŝŵƉůŝĐĂƚƐ� ĞŶ� Ğů� ŵſŶ� ĚĞ� ů͛ĞƐƉŽƌƚ� ĞƐĐŽůĂƌ�
ĚĞƐƚĂĐĂŶƚ��ů͛èxit de participació.  

No hi ha cap altra intervenció ni pregunta al respecte. 

Valoració de les activitats de promoció esportiva: 

>Ă�^ƌĂ͘��Ăůďſ� ŝŶĨŽƌŵĂ�ĚĞ� ůĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽĐŝſ�ĞƐƉŽƌƚŝǀĂ�ƋƵĞ�Ɛ͛ŚĂŶ�ƉŽƌƚĂƚ�Ă� ƚĞƌŵĞ�Ă�ĚĂƚĂ�Ě͛Ăvui 
gràcies fonamentalment a la confiança que el colͼůĞĐƚŝƵ�ĚĞů�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚ�Ě͛�& ƚĠ�ĞŶǀĞƌƐ�Ă�ů͛�ŽĨĞƌƚĂ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ�
per als centres educatius. Aquest primer trimestre, hem recuperat certa normalitat que es manifesta amb 
la demanda de trobades sobretot d͛àmbit local.  

No hi ha cap altra intervenció ni pregunta al respecte. 



 
 

 
 

Valoració altres projectes/serveis: 

La Sra. Calbó explica brĞƵŵĞŶƚ�ů͛ĞƐƚĂƚ�Ě͛ĞǆĞĐƵĐŝſ�ĚĞůƐ�ƉƌŽũĞĐƚĞƐͬƐĞƌǀĞŝƐ�en curs: 
 

9 ActivaLab: El passat 1 de desembre es van presentar els resultats del procés participatiu i línies 
estratègiques del Pla Estratègic de l͛Esport del Baix Llobregat. 

9 Projectes Europeus 
9 >͛�ƐƉŽƌƚ�WŽƉƵůar 
9 40è aniversari del Consell Esportiu  
9 Programa activitats sensibilització LGTBI 

 
Premis: 

La Sra. Calbó exposa els premis atorgats o rebuts recentment: 
 

9 ϭǐ��ĚŝĐŝſ�WƌĞŵŝ�Ě͛,ăďŝƚƐ�^ĂůƵĚĂďůĞƐ� 
Es recorda que el curs passat es va crear aquest premi per tal de reconèixer i premiar aquells 
ĐĞŶƚƌĞƐ�ĞĚƵĐĂƚŝƵƐ�ƉƌŽŵŽƚŽƌƐ�ĚĞ�ů͛�ĐƚŝǀŝƚĂƚ�&şƐŝĐĂ�ŝ�ĞůƐ�ŚăďŝƚƐ�ƐĂůƵĚĂďůĞƐ͘��ƋƵĞƐƚ�ƉƌĞŵŝ�ƚĠ�ůĂ voluntat 
de donar suport a projectes que contribueixin a la millora general de la salut, ů͛ĞĚƵĐĂĐŝſ�ĞŶ�ǀĂůŽƌƐ�ŝ�
el foment de la iguaůƚĂƚ� Ě͛ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚƐ͘ Apunta que l͛Escola Joan Juncadella de Sant Vicenç dels 
Horts ha estat la guanyadora d͛aquesta 2ª Edició pel projecte  ͞Wortes un estil de vida saludable?͟. 
 

9 2a Edició dels Premis del Pla Cataůă�ĚĞ�ů͛�ƐƉŽƌƚ�Ă�ů͛�ƐĐŽůĂ 
^͛informa de que el CEBLLOB ha rebut el premi al millor Projecte Singular en la categoria de Consell 
Esportiu pel WƌŽũĞĐƚĞ�͞�ĂŵƉƵƐ��sportiu :ƵŐĂ�sĞƌĚ�WůĂǇ�Ăů��Ăŝǆ�>ůŽďƌĞŐĂƚ͟. 
 

 
El Sr. Valls demana als assistents si tenen alguna pregunta o volen fer alguna aportació.  

Sense ĐĂƉ�ĂůƚƌĂ�ƋƺĞƐƚŝſ͕�ĞƐ�ĚŽŶĂ�ƉĂƐ�Ăů�ƐĞŐƺĞŶƚ�ƉƵŶƚ�ĚĞ�ů͛�ŽƌĚƌĞ�ĚĞů�ĚŝĂ͘ 

 

5. Assumptes sobrevinguts 
 

 
El Sr. Valls demana als assistents si tenen algun assumpte sobrevingut. 

 
EŽ�Śŝ�ĐĂƉ�ĂƐƐƵŵƉƚĞ�ƐŽďƌĞǀŝŶŐƵƚ�ƉĞƌ�ƉĂƌƚ�ĚĞůƐ�ĂƐƐŝƐƚĞŶƚƐ� ŝ�ĞƐ�ĚŽŶĂ�ƉĂƐ�Ăů�ƐĞŐƺĞŶƚ�ƉƵŶƚ�ĚĞ� ů͛Žƌdre del 

dia. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
6. Precs i preguntes 

 
 
El Sr. Valls demana als assistents si tenen alguna pregunta o volen fer alguna aportació. 
 
No hi cap prec ni pregunta més per part dels assistents. 

 
 
A les 18.50 hores es dona per finalitzada aquesta Assemblea General Ordinària. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Vist i plau 
Clara Quirante Soriano          Salvador Valls i Cuello 

     
ecre ar        President  

Consell Esportiu del Baix Llobregat        Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 22 de desembre de 2021 




