
 
 

 
 

 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CONSELL ESPORTIU 

DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Dades de la reunió: 
 
Data:  14 de juliol 2022 
 
Hora:  1a. Convocatòria a les 16.30 hores 
  2a. Convocatòria a les 17.00 hores 
 
Lloc:   Consell Comarcal del Baix Llobregat 
  Parc de Torreblanca  
  Ctra. N-340 km 1249 
  08980 Sant Feliu de Llobregat 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària. 
2. Memòria d’activitats del curs 2021-2022.  
3. Pressupost del Consell Esportiu per al curs 2022-2023. 
4. Presentació projecte d’activitats i serveis per al curs 2022-2023. 
5. Precs i preguntes. 

 
 
 
A les 17.00 hores s’inicia l’Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Baix Llobregat. 
 
Hi assisteixen 26 socis amb dret a vot, que conformen un 30.95 % sobre la totalitat dels socis amb dret a 
vot. 
 
 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària 

 
El Sr. Valls, com a president del Consell, dona la benvinguda als assistents i dona pas al primer punt del 

dia, Aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària. Ja que l’acta es va enviar per correu no 
es considera necessària la seva lectura. Es demana la seva aprovació resultant aprovada per unanimitat. 
 

A continuació dona pas al 2n punt de l’ordre del dia, Memòria d’activitats del curs 2021-2022. 
 
 
 



 
 

 
 

 
2. Memòria d’activitats del curs 2021-2022 

 
El Sr. Salvador Valls dona el torn de paraula a la gerent del Consell per tal de que faci una breu 

ressenya dels aspectes més destacats de la memòria d’Activitats del Consell del curs 2021-2022.   
 

La gerent del Consell, la Sra. Eva Calbó comença amb el primer punt de la memòria, Els Jocs Esportius 
Escolars, enumerant les dades de participació del programa tant d’esportistes com de tècnics, delegats, 
tutors de joc, tutors de grada i públic.  

En relació als esports d’equip, posa de manifest la recuperació de molts equips gràcies a 
l’estabilització de la situació sanitària.  

Comenta que aquest curs la competició s’ha pogut desenvolupar en totes les seves fases, és a 
dir,  torneig d’obertura, 1ª fase i 2ª fase, i que fins i tot aquest curs s’ha ampliat la competició amb 
la creació de la I Copa d’Estiu durant el mes de juny amb una participació total de 71 equips.  

A continuació exposa les dades de participació del Juga Verd Play així com de les activitats 
complementàries del programa com l’escola de tutors de joc i la jornada esportiva. Destaca la bona 
dinàmica de les valoracions dels diferents agents. 

 
En relació als esports individuals exposa les dades de participació per modalitats esportives. Apunta que 

la millora de situació sanitària ens ha permès organitzar la competició d’aquestes disciplines amb 
quasi total normalitat fet que es tradueix en l’increment de la participació.  
Com a novetat destaca que el Juga Verd Play també ha tingut protagonisme en els esports 
individuals amb la incorporació de la Targeta Verda a la puntuació final de cada esportista en la 
gimnàstica rítmica (tant individual com conjunts), gimnàstica artística, patinatge artístic i 
gimnàstica aeròbica. Per acabar, afegeix que s’han celebrat amb ple èxit organitzatiu un total de 
32 jornades (23 més que el curs passat).  
 

En relació al pla d’ajuda del programa de Jocs Esportius Escolars, que contempla la subvenció del 50% de 
la quota d’inscripció a aquells esportistes amb majors dificultats socioeconòmiques, comenta que només 1 
entitat amb 54 esportistes ha sol·licitat l’ajut aquest curs, l’AFA Vedruna de Sant Boi de Llobregat. 

 
En quant a les activitats supracomarcals, la Sra. Calbó exposa les dades de participació dels esportistes 

de la nostra comarca a les Finals Nacionals convocades per la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 
 

Per acabar, la Sra. Calbó comenta que després de dos cursos de restriccions, el 21 de juny 
es va poder celebrar el 7è Acte de Reconeixement als Valors Juga Verd Play a l’Espai Maragall de 
Gavà, acte que té com a finalitat distingir als equips, esportistes, entitats i agents més destacats 
del programa Juga Verd Play inclòs dins de la competició dels Jocs Escolars del curs 2021-22. 
Detalla que l’acte es va programar en dues sessions per tal de donar cabuda a tots els guardonats i 
acompanyants: 22 equips, 52 esportistes d’esports individuals i 14 reconeixements especials; més 
de 800 persones entre esportistes, entrenadors i entrenadores, directius i directives i familiars. 

 



 
 

 
 

 
El Sr. Valls pren la paraula per felicitar i agrair la feina de tot l’equip tècnic del Consell així com dels 

tècnics municipals. Destaca que el Consell ha realitzat una temporada molt positiva, mantenint-se molt 
actiu durant un curs complicat. Afegeix però que cal seguir treballant en favor de l’esport i l’activitat física 
potenciant la salut, l’educació, la cohesió social per davant de tot, pel que és imprescindible concretar bé 
els indicadors que ens ajudin a mesurar aquests paràmetres. Per acabar demana la complicitat, compromís 
de totes i tots. 

  
A continuació apunta que aquest curs s’ha revisat el sistema de competició Juga Verd Play i que donat 

que les valoracions dels últims cursos en quant al comportament dels diferents agents han estat molt 
positives, de cara al curs que ve el model s’ajustarà. Els canvis més rellevants seran: canvi en el repartiment 
de punts (5 punts de marcador-5 punts de comportament), valoració del tutor de joc amb 3 punts, 
valoració del tutor de grada amb 1 punt i validació dels esportistes. 
 

Per tancar insisteix en la capacitat que s’ha tingut des del Consell Esportiu per mantenir l’activitat els 
dos últims cursos i apunta que això només ha estat possible gràcies al treball conjunt de tots, Consell, 
Ajuntaments, entitats i escoles.  
 

No hi ha cap intervenció ni pregunta més al respecte. 
 

La Sra. Calbó continua amb el segon punt de la memòria, El Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE). 
Destaca que aquest curs han renovat la seva adhesió al programa 104 centres educatius (25 Instituts de 
secundària, 64 Escoles i 15 centres concertats). Hem tingut 3 baixes respecte al curs passat: l’Institut 
Begues (Begues), l’Institut Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts) i l’Escola Pau Vila (Sant Feliu de 
Llobregat). A continuació detalla algun aspecte econòmic com el fet que 7 centres han renunciat a l’ajut.    
 

Sense cap altra qüestió, es dona pas al següent punt de la memòria, Les activitats formatives. 
 

La Sra. Calbó recorda que el curs 2019-20 que es va crear l’Escola de formació del Baix Llobregat 
Domingo Martínez, escola que aglutina totes les accions formatives que es fan des del Consell Esportiu.  

  
Continua posant en èmfasi la bona acollida que ha tingut tot el paquet formatiu inclòs al “Pla de 

formació per al professorat d’ EF” reconegut pel Departament d’Educació així com el pla formatiu per a 
entitats esportives.  En relació a aquest últim destaca que s’han realitzat un total de vuit sessions amb un 
alt grau de satisfacció per part dels assistents.  

 
Per últim, posa en valor tot el desplegament de propostes formatives adreçada als tècnics i tècniques 

esportius, com els 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. Recorda que la 
realització d’aquests tres blocs més el període de pràctiques corresponent atorga la titulació de Monitor/a 
d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu i així tenir accés al ROPEC. 

 
Conclou donant les xifres totals: 40 accions formatives amb un total de 1.084 alumnes. 

 
 
 



 
 

 
 

 
El Sr. Valls pren la paraula i recorda que el projecte del Consell Esportiu té diferents línies 

estratègiques i que la formativa n’és una de les més importants. A continuació fa una menció especial a les 
sessions informatives que es van portar a terme des del Departament d’Atenció a les Entitats Esportives per 
mantenir i acompanyar al teixit associatiu en un curs especialment complicat. Destaca que tot i que les 
xifres de participació són baixes és important seguir oferint aquestes càpsules formatives així com el servei 
per donar suport a totes les entitats esportives i molt especialment a les més petites. 

 
No hi ha cap intervenció ni pregunta més al respecte. 
 
La Sra. Calbó continua amb el següent punt de la memòria, Les activitats de promoció esportiva.  

Posa de manifest que durant el present curs hem recuperat certa normalitat fet que es tradueix 
en una major demanda de trobades sobretot d’àmbit local.  

Conclou aquest punt deixant constància de  l’èxit de participació obtingut amb un total de 
17.994 participants entre les diferents propostes. Destaca com a novetat el proper Campus que 
s’organitzarà l’última setmana de juliol. 
 

No hi ha cap intervenció i es dona pas al següent punt de la memòria, Els serveis esportius als 
municipis. 

 
La Sra. Eva Calbó cita breument els serveis que el Consell ha executat durant aquest curs i destaca la 

fidelització dels mateixos. Destaca el servei posat en marxa el passat curs 19-20, el Departament d’Atenció 
a les Entitats Esportives del Baix Llobregat (DAEE), un servei gratuït i d’assessorament presencial, telefònic 
o per correu electrònic a les Associacions i Clubs Esportius. Recorda que el DAEE compta amb la 
col·laboració de diversos professionals especialistes en l’àmbit jurídic, econòmic, financer, comptable, fiscal 
i laboral, molt sensibles i coneixedors de la realitat de les organitzacions que desenvolupen programes 
esportius sense ànim de lucre, en col·laboració amb els seus municipis.  

 
No hi ha cap intervenció i es dona pas al següent punt de la memòria, Els reptes més recents. 
 
La Sra. Calbó comença pel primer dels reptes,  l’Activalab.  Recorda que es tracta d’un pla d’integració 

social i d’esport que té la voluntat de ser un projecte innovador per a desenvolupar serveis mancomunats 
en una Comarca Activa que respongui a les necessitats de la població del Baix Llobregat. El projecte unifica 
dinàmiques pròpies d’un Pla Estratègic tradicional i dinàmiques innovadores i de treball col·laboratiu, 
habituals en els laboratoris ciutadans. Afegeix que el dia 1 de desembre es van presentar els resultats 
del procés participatiu després d’haver celebrat totes les taules de treball de l’ActivaLab-Pla 
Estratègic de l'Esport i l'Activitat Física de la comarca del Baix  Llobregat i que el grup motor de l’ActivaLab 
ha seleccionat i prioritzat les accions futures previstes dins de les línies estratègiques del projecte. 
 

No hi cap intervenció i es dona pas al següent punt. 
 
La Sra. Calbó continua amb el segon dels reptes,  l’Esport Popular.  Recorda que el Consell Esportiu va 

engegar el curs 2019-2020 un projecte d’activitats fisicoesportives per a tothom amb l’objectiu de 
promocionar un esport que fomenti els hàbits saludables, la inclusió, la no discriminació, la igualtat 
d’oportunitats i el foment de valors de responsabilitat social i comunitària.  



 
 

 
 

 
A continuació enumera la participació de les diferents activitats portades a terme destacant la 

proposta de Geocaching,  el nou programa Fugim de la LGTBIFÒBIA i el repte 8M. Conclou donant les xifres 
totals: 548 participants. 

 
No hi cap intervenció i es dona pas al següent punt. 
 
La Sra. Calbó continua amb el següent punt, els Premis. En aquest sentit recorda que el curs 2019-2020 

es va crear el Premi d’Hàbits Saludables que neix amb la voluntat de reconèixer i premiar aquells centres 
educatius promotors de l’Activitat Física i els hàbits saludables. Apunta que el guanyador de la 2ª edició, 
curs 20-21, va ser l’escola Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts pel projecte  “Portes un estil 
de vida saludable?” i que el guanyador de la 3ª edició, el present curs escolar, ha estat l’escola el 
Garrofer de Viladecans pel projecte “Salut i alegria”. 
 

Per acabar, informa que el Consell Esportiu ha estat reconegut amb  el premi al millor Projecte 
Singular en la categoria de Consell Esportiu pel Projecte “Campus Esportiu Juga Verd Play al Baix 
Llobregat” en la 2a Edició dels Premis dels PCEE Curs 2019-2020. Comenta que aquests guardons són un 
reconeixement a les entitats i persones que treballen per transformar la realitat social dels infants i 
adolescents mitjançant l'esport i/o l'activitat física.  
 

No hi cap altra intervenció i es dona pas al següent punt. 
 

Per tancar la memòria d’activitats del Consell, la Srta. Eva Calbó presenta l’últim punt, Resum de 
participants activitats,  on es recullen tots els participants del Consell Esportiu del curs 2021-2022 aclarint 
que falten les dades de participació del PCEE. 

 
El Sr. Valls pren la paraula per concloure que podem una valoració molt positiva del curs, el Consell 

Esportiu ha estat molt actiu durant tota la temporada i ha seguit fent costat als diferents agents.  
 

No hi ha cap altra intervenció, s’aprova per unanimitat la memòria del curs 2021-2022 i es dona pas al 
següent punt de l’ordre del dia. 

 
 
3. Pressupost del Consell Esportiu per al curs 2022-2023. 

 
La Sra. Calbó comenta que a la documentació que se’ls ha lliurat tenen el pressupost per al curs 2022-

2023. Aquest és un pressupost equilibrat que preveu unes despeses i uns ingressos totals de 993.018,00 
euros. 

 
A continuació explica de manera resumida les principals partides del pressupost:  

✓ 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. Observa que l’import total és 



 
 

 
 

lleugerament inferior al del curs passat donat que el Consell no preveu per aquest curs una 
persona per a dinamitzar l’esport popular. 

▪ La partida de despeses de tramitacions assegurances (2) és lleugerament superior a la del curs 
passat, contempla la despesa de les assegurances dels participants calculada en base a 11.000 
llicències,  la dotació de 20.000€ al fons de contingència social i el pagament a la UCEC en 
concepte de llicència compartida (estimat amb un topall màxim de 2.500€ per Consell 
Esportiu). 

▪ La partida de subministraments, proveïdors i altres (3) inclou totes les despeses gestoria i 
auditoria, assessoraments fiscals, dotació d’insolvències de clients i les amortitzacions (6.500€ 
aproximadament). 

▪ Dins la partida de Jocs Escolars (4) estan inclosos els ajuts als municipis organitzadors de 
competicions comarcals d’esports individuals i el pagament dels jutges i tutors de joc.  Inclou 
també totes les accions que tenim previstes implementar durant el curs que ve per tal de 
millorar el funcionament del programa de Jocs Escolars/Juga Verd Play com les derivades de les 
necessitats tecnològiques (APP i PlayOff), l’escola de tutors de joc, accions de màrqueting i 
publicitat i l’acte de reconeixement als valors Juga Verd Play. Es contemplen també dins 
aquesta partida les despeses de la formació de tut@rs de joc i altres possibles accions 
formatives com la celebració d’un nou Congrés.  

▪ Dins la partida del PCEE (5) estan inclosos la previsió dels ajuts econòmics dels centres 
educatius de zones de màxima complexitat socioeconòmica del PCEE (68.000€) 

▪ Dins la partida d’Activitats formatives (6) estan incloses totes les accions formatives adreçades 
al professorat d’EF així com les adreçades als tècnics i tècniques esportius (CIATES/Curs de 
Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu). Està també inclòs el pla 
formatiu per a entitats esportives desenvolupat pel DAEE.   

▪ Dins la partida d’Activitats de promoció (7) s’inclouen les despeses vinculades a aquest tipus 
d’activitats adreçades fonamentalment als centres educatius. Degut a la incertesa de la situació 
s’ha previst una reducció d’aquesta partida. 

▪ Dins la partida Altres activitats (8) s’inclouen les despeses vinculades a activitats i serveis 
prestats als municipis.  

▪ Dins la partida del Servei d’Atenció a les entitats esportives (9) s’inclouen 900 hores anuals de 
servei per realitzar l’ assessorament presencial i/o telemàtic a totes aquelles entitats esportives 
amb seu al Baix Llobregat.  

▪ Dins la partida del Projecte d’Innovació de l’Esport de la Comarca (10) s’inclouen totes les 
accions encaminades a la definició i concreció d’aquest projecte. 

▪ Dins la partida del Projecte del 40è aniversari (11) s’inclouen totes les accions encaminades a la 
definició i concreció d’aquest projecte. 

▪ Dins la partida del Pla de comunicació (12) s’inclouen totes les accions encaminades al 
desenvolupament estratègic i execució de la comunicació del Consell.  



 
 

 
 

 

✓ A nivell d’ingressos: 

▪ Dins la partida de Subvencions establertes (1) estan incloses la subvenció del CCE pel 
desenvolupament dels programes d’esport escolar (JEEC i PCEE) i els ajuts econòmics dels 
centres educatius de zones de màxima complexitat socioeconòmica del PCEE. No es contempla 
la subvenció de la Diputació de Barcelona perquè no es preveu rebre cap tipus d’ajut per part 
d’aquesta institució. 

▪ En relació a la partida de Gestió i tramitació d’inscripcions i llicències informa que contempla 
per aquest curs un manteniment de la quota del programa de Jocs Escolars a 18€ per 
participant. Recorda que aquesta llicència és única per tots els esports convocats des del 
Consell Esportiu i que inclou l’ assegurança d’accidents.  
 

▪ Dins la partida d’Altres ingressos (3) s’inclouen possibles ingressos provinents de 
patrocinadors. 

▪ En relació a les partides d’Activitats de promoció i formatives apunta que per aquest curs es 
contempla un manteniment de les quotes d’inscripció d’aquest tipus d’activitats excepte les de 
les trobades de nadal, estiu i aquàtica que incrementen 1€. També incrementa el preu del 
bateig de mar en 1,5€ per alumne. 
 

▪ Dins la partida d’altres activitats (8) estan inclosos els ingressos generats pels diferents serveis 
prestats als municipis entre els quals es destaquen els diferents convenis que el Consell té 
vinculats a l’organització dels jocs escolars d’alguns municipis com el Prat, Sant Boi, Viladecans, 
Gavà, Esplugues i Cornellà.  

El Sr. Valls tanca aquest punt destacant que el Consell presenta un pressupost equilibrat, continuista 
però realista, un pressupost que contempla inversions relacionades amb els eixos estratègics de l’entitat.  

 
La Sra. Calbo afegeix que és un pressupost prudent i destaca que el gran volum d’activitat afavoreix la 

sostenibilitat econòmica.  
 
Per acabar, el Sr. Valls informa que aquest curs el Consell va començar a entrar en l’àmbit del 

patrocini, concretament, amb 3 patrocinadors que han col·laborat amb el DAEE. Afegeix que per al curs 
vinent tindrem com a patrocinador Intersport vinculat sobretot a la vestimenta dels tutors de joc, de 
l’equip tècnic i monitors a través del qual els nostres participants podran aconseguir descomptes especials. 
 

No hi ha cap intervenció ni pregunta al respecte. 
 
S’aprova per unanimitat el manteniment de la quota de participació dels Jocs Esportius Escolars de 

(18,00€ per participant) així com els preus de les activitats de promoció esportiva. 
 
S’aprova per unanimitat el pressupost d’activitat econòmica per al curs 2022-2023. 

 
No hi cap altra intervenció i es dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 



 
 

 
 

 
4. Presentació projecte d’activitats i serveis per al curs 2022-2023. 

 
La Sra. Calbó manifesta que el projecte per al curs 2022-2023 és fonamentalment un projecte 

continuista de l’anterior, destaca però alguns canvis o reptes: 
 
- Evolució del model Juga Verd Play amb una simplificació del sistema de valoració. 
- Activació  lligues adreçades a les escoles i instituts. 
- Inauguració de l’exposició del 40è Aniversari.  

 
S’aprova per unanimitat la proposta d’activitats i serveis per al curs 2022-2023. 
 

No hi cap altra intervenció i es dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
5. Precs i preguntes. 

 
 
El Sr. Valls demana als assistents si tenen alguna pregunta o volen fer alguna aportació. 
 
El Sr. Juan de Dios Ramírez proposa dos projectes que es podrien impulsar des del Consell: els jocs 

esportius inclusius (ACELL) i el voluntariat. 
 

No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
Per tancar, el Sr. Valls informa als assistents que Martorell ha estat declarada com a Ciutat Europea de 

l’Esport 2023 i aprofita per felicitar al seu Alcalde en nom de tota l’Assemblea del Consell Esportiu. 
 
 
A les 18 hores es dona per finalitzada aquesta Assemblea General Ordinària. 
 
 

 
        Vist i plau 
Clara Quirante Soriano          Salvador Valls i Cuello 

Secretari       President  
Consell Esportiu del Baix Llobregat        Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 14 de juliol de 2022 




