
 
 

 
 

 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CONSELL ESPORTIU 

DEL BAIX LLOBREGAT 
 
 
Dades de l’Assemblea: 
 
 

• Dia: Dimarts 20 de desembre de 2022 
 
• Hora: 1a. Convocatòria a les 17.00 hores 

2a. Convocatòria a les 17.30 hores 
 

• Lloc: Parc Esportiu de Llobregat  
Av. del Baix Llobregat, s/n 
08940 Cornellà de Llobregat  

 
 

Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària. 
2. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2021/2022 (1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 

2022) i de la liquidació del pressupost de l’ exercici junt amb el corresponent informe d’auditoria de 
comptes anuals. 

3. Aprovació de la gestió duta a terme durant l’exercici 2021/2022 per la Comissió Directiva. 
4. Valoració inici activitats curs 2022-2023. 
5. Precs i preguntes. 

 
 

A les 17.30 hores s’inicia l’Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Baix Llobregat. 
 
 
Hi assisteixen 18 socis amb dret a vot, que conformen un 21,43 % sobre la totalitat dels socis amb dret a 
vot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. Aprovació  de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària  
 
 

En primera instància, el Sr. Valls dona la benvinguda als assistents i a continuació 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 introdueix el 2n punt de l’ordre del dia, Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 
2021/2022 (1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022) i de la liquidació del pressupost de l’ exercici junt 
amb el corresponent informe d’auditoria de comptes anuals. 
 

 
2. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2021/2022 (1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 

2022) i de la liquidació del pressupost de l’ exercici junt amb el corresponent informe d’auditoria  
 
 

El Sr. Valls recorda que el Consell Esportiu ha auditat els comptes anuals. Abans de donar la paraula als  
auditors, recorda que el Consell és una entitat privada sense ànim de lucre que gestiona amb mirada 
pública. En aquest sentit, afegeix que el Consell és una entitat molt propera a les escoles, clubs i 
ajuntament i que la seva solvència econòmica fruit de l’esforç de molts anys li ha permès invertir en 
innovació en favor de tota la comunitat esportiva de la comarca com és el cas de la prova pilot de Martorell 
d’aquest curs que s’explicarà més endavant, un clar exemple de promoció esportiva educativa en l’àmbit 
escolar. 

 
A continuació, presenta al Sr. Salvador Grabulós i al Sr. Xavier Jorba , auditors de l’empresa que ha 

realitzat l’auditoria dels comptes del Consell Esportiu, Zenit Auditores y Consultores, S.L.P. 
 

A continuació pren la paraula el Sr. Grabulós que presenta l’informe d’auditoria dels comptes anuals de 
l’exercici 2021/2022 apuntant en primer lloc que aquest curs s’ha volgut deixar constància dins el paràgraf 
d’èmfasi l’acord de sobreseïment provisional i arxiu de la causa oberta del procediment penal en el qual 
estaven investigades directius del Consell així com la mateixa entitat. A continuació manifesta 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 del Consell al 31 d’agost de 2022 així 
com dels resultats obtinguts en l’exercici. Sobre aquest aspecte posa en valor la bona situació patrimonial i 
financera. En aquest sentit, exposa que el present exercici no és comparable a l’anterior donat que 
l’anterior manifestava els efectes de la pandèmia. Destaca que a la data de tancament de l’exercici el fons 
propis de 1.136.144,44 euros i el fons de maniobra és positiu per un import de 1.139.854,90 euros, i on el 
55,61% del fons propis corresponen a tresoreria; tresoreria que encara podria ser més gran perquè el 
Consell Català de l’Esport no ha pagat encara la subvenció de l’exercici 2021/2022. També es recorda que el 
Consell no disposa d’endeutament bancari i que finança les seves inversions amb recursos propis. Per últim, 
explica que en el present exercici s’ha modificat la interpretació del meritament de les ajudes del Pla Català 
de l’Esport a l’Escola que s’articulen a través del programa nº 2 de la subvenció que atorga anualment el 
Consell Català de l’Esport.  



 
 

 
 

 
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 pressupost de l’exercici 2021-22. 
Comenta que aquest exercici el Consell tanca amb un resultat positiu de 91.334,61€ degut fonamentalment 
a que s’ha modificat la interpretació del meritament dels ajuts als centres educatius del PCEE i a ajudes 
previstes en exercicis anteriors que avui dia no han estat justificades per part dels centres, com han 
mencionat els auditors. 

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

✓ 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.  

▪ La partida despeses de tramitacions d’assegurances (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 2.500€.   

▪ La partida de subministraments, proveïdors i altres (3) es liquida amb un import lleugerament 
superior al que estava previst. Les despeses més significatives d’aquesta partida són les 
associades a les tasques de suport laboral i fiscal que l’entitat requereix (gestoria i auditoria), el 
lloguer de la seu i els serveis informàtics. 

▪ La partida de jocs escolars (4) es tanca amb un import lleugerament inferior al previst. En 
aquesta partida estan incloses les despeses derivades de les competicions comarcals d’esports 
individuals i el pagament dels jutges i tutors de joc (8.000€ aprox.); les vinculades a la 
participació a les fases supracomarcals dels jocs escolars (2.000€ aprox.); les relacionades a 
l’acte de reconeixement als valors JVP i també la compra de material esportiu (equipacions 
tutors de joc, pilotes, etc.) Altres despeses s’han mantingut segons el previst pel seu caràcter 
més fixe com el lloguer del programa informàtic PlayOff o les despeses associades a les accions 
desenvolupades dins el marc del projecte d’expansió així com l’amortització de l’APP. 

▪ Dins la partida del PCEE (5) no estan inclosos els ajuts econòmics dels centres educatius de 
zones de màxima complexitat socioeconòmica del PCEE pel canvi de criteri d’interpretació del 
meritament dels ajuts. 

▪ Dins la partida d’activitats de formació (6) s’inclouen les despeses de les activitats formatives 
incloses dins el “Pla formatiu per al professorat d’EF”, les sessions programades dins el Pla 
Formatiu per a Entitats Esportives (DAEE) i altres cursos adreçats als diferents agents vinculats 
al món de l’esport 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 lleugerament inferior al previst degut 
fonamentalment a que les dues grans trobades (nadal i estiu) no es van celebrar per prudència.  

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

▪ Tanquem amb les partides 9 (Departament d’Atenció a les Entitats Esportives), 10 (Pla 
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. 

✓ A nivell d’ingressos: 

▪ Dins la partida de subvencions establertes (1) està inclosa la subvenció ordinària del Consell 
Català de l’Esport (CCE) pel desenvolupament dels programes d’esport escolar (Gestió, JEEC i 
PCEE). Aquesta subvenció recull els ajuts econòmics dels centres educatius de zones de màxima 
complexitat socioeconòmica del PCEE. 

▪ Dins la partida de gestió i tramitacions d’inscripcions i llicències (2) s’inclouen tant les llicències 
de jocs escolars com les del PCEE així com les vinculades a algunes activitats puntuals.  

▪ Dins la partida d’altres resultats/ingressos (3) s’inclou la regularització dels excedents previstos 
en exercicis anteriors que avui dia no han estat justificats per part dels Centres del PCEE.  

▪ La partida activitats de jocs escolars (4) inclou els ingressos corresponents a les inscripcions a 
les activitats supracomarcals.  

▪ Dins la partida activitats de formació (6) s’inclouen els ingressos de les inscripcions del pla de 
formació per al professorat d’EF i altres cursos adreçats a altres agents vinculats al món de 
l’esport.  Cal recordar que la jornada inaugural del curs, el Fòrum de professorat d’EF i la 
formació de tutors de joc són totalment gratuïtes. 

▪ Dins la partida activitats de promoció (7) s’inclouen els ingressos per totes les activitats de 
promoció esportiva.  

▪ Dins la partida d’altres activitats (8) estan inclosos els ingressos generats pels diferents 
serveis/convenis prestats als municipis. S’apunta que la desviació a la baixa d’aquesta partida 
és deguda a la reducció d’activitat d’algun dels serveis. Exm. Activitats extraescolars Escola 
Colònia Güell o Sant Cosme. 

▪ Tanquem amb les partides 9 (Departament d’Atenció a les Entitats Esportives), 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. 

 
El Sr. Valls pren la paraula per destacar que apostes com el Departament d’Atenció a les Entitats 

Esportives i l’ActivaLab són claus en aquests moments on les petites entitats necessiten més que mai del 
nostre suport (DAEE) i la innovació per afavorir la pràctica d’activitat física especialment entre els infants i 
joves i lluitar contra el sedentarisme (ActivaLab/projecte Esport Educatiu 360º).  



 
 

 
 

 
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 l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 

2021/2022 (1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022) i de la liquidació del pressupost junt amb el 
corresponent informe d’auditoria. 
 

S’aproven per unanimitat els comptes anuals de l’exercici 2021/2022 (1 de setembre de 2021 al 31 
d’agost de 2022) i de la liquidació del pressupost junt amb el corresponent informe d’auditoria. 
 

Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, la gerent del Consell Esportiu recorda als tres 
verificadors comptables de la memòria econòmica i liquidació del pressupost del Consell Esportiu del Baix 
Llobregat que varen ser escollits a l’Assemblea Ordinària del curs passat que, en acabar l’Assemblea, 
hauran de certificar la seva correcció. Recorda que els verificadors són la Sra. Roser Ramoneda i Labèrnia, el 
Sr. Lluis Guitart Hidalgo i el Sr. Oscar Santos López. 

 
Així mateix recorda als assistents que per requeriment del Consell Català de l’Esport, s’han d’elegir tres 

verificadors comptables de la memòria econòmica i liquidació del pressupost del Consell Esportiu del Baix 
Llobregat, a fi i efecte de presentar els comptes de l’exercici anterior i certificar la seva correcció i que per 
tant, i sol·licita voluntaris per fer de verificadors comptables dels comptes de l’exercici 2022-2023.  
 

Es presenten com a voluntaris per ser verificadors comptables de l’exercici 2022-2023 el Sr. 
Venerando Grande, el Sr. Manel Vázquez, el Sr. Pedro Rodríguez i la Sra. Teresa Minguez (Suplent) 
 

Sense cap altra qüestió, es dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

 
3. Aprovació de la gestió duta a terme durant l’exercici 2021/2022 per la Comissió Directiva 

 
El Sr. Valls sotmet a votació entre els assistents la gestió duta a terme durant l’exercici 2021/2022 per 

la Comissió Directiva.  
  
S’aprova per unanimitat la gestió duta a terme durant l’exercici 2021/2022 per la Comissió Directiva.   
         

 
 
4. Valoració inici activitats curs 2022-2023. 

 

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 2022-2023: 

 

 

 



 
 

 
 

Valoració de l’ inici dels Jocs Escolars: 

La Srta. Calbó fa un breu repàs de les estadístiques de participació dels esports d’associació per esports 
i categories en el Torneig d’Obertura i en la 1ª Fase de la competició comarcal, posant de manifest 
l’increment de participació respecte al curs 2021-2022 i destacant que s’han recuperat les xifres de 
participació prepandèmiques. 

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

Tot seguit, la Srta. Calbó dona una petita ressenya de la participació de les jornades comarcals 
d’esports individuals celebrades a data d’avui. 

No hi ha cap altra intervenció ni pregunta al respecte. 

Valoració del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE): 

La Sra. Calbó comenta que per al present curs tenim un total de 102 centres educatius adherits al PCEE: 
25 Instituts de secundària, 62 Escoles de Primària i 15 centres Concertats. Apunta que hem tingut 1 baixa 
respecte al curs passat: l’Institut Lluis Recasens de Molins de Rei. 

 
 D’aquests 102 centres, 68 centres educatius reben l’ajut econòmic a través de la subvenció que el 

Consell Esportiu rep del Consell Català de l’Esport, 35 centres reben l’ajut a través del seu Ajuntament-
Departament Educació. 
 

En relació al fons social, a data d’avui, tenim només un centre educatiu que ens han sol·licitat fer-ne ús, 
es tracta de l’Institut el Cairat d’Esparreguera.  

 
No hi ha cap altra intervenció ni pregunta al respecte. 

Valoració de les activitats formatives: 

La Sra. Eva Calbó comenta breument les diferents accions formatives i informatives que s’han portat a 
terme des de l’ inici del curs per als diferents agents implicats en el món de l’esport escolar.  

Recorda que el “Pla de formació per al professorat d’Educació Física”, reconegut pel Departament 
d’Ensenyament, segueix sent el principal eix formatiu del Consell Esportiu.  

Destaca també la continuïtat del pla formatiu per a entitats esportives posant en relleu la poca 
participació.  

Per tancar aquest punt, enumera les properes accions formatives que es realitzaran durant el període 
vacacional de Nadal, el CIATE de “Jocs i esports” i el de “Gestió i organització de petites entitats 
esportives”,  que se celebraran a Cornellà i a Pallejà respectivament. 

No hi ha cap altra intervenció ni pregunta al respecte. 

 

 



 
 

 
 

 

Valoració de les activitats de promoció esportiva: 

La Sra. Calbó informa de les activitats de promoció esportiva que s’han portat a terme a data d’avui 
gràcies fonamentalment a la confiança que el col·lectiu del professorat d’EF té envers a l’ oferta d’activitats 
per als centres educatius. Aquest primer trimestre, hem recuperat la total normalitat fet que es manifesta 
amb la creixent demanda de trobades sobretot d’àmbit local.  

No hi ha cap altra intervenció ni pregunta al respecte. 

 

Valoració serveis esportius 

La Sra. Calbó exposa que en termes generals es mantenen tots els serveis del curs passat amb les 
mateixes condicions alhora que destaca les novetats del curs. 

Posa també en valor la creació de CEBJOB,  la borsa de treball del Consell Esportiu que té per finalitat 
facilitar la cobertura de diferents llocs de feina principalment en l’àmbit poliesportiu a través dels 
monitors/ores que es formen a través del Consell Esportiu. 

 

Valoració altres projectes/serveis: 

La Sra. Calbó explica breument l’estat d’execució dels projectes/serveis en curs: 
 

✓ L’Esport Popular: Dins el marc del Programa “Fugim de la LGTBIFÒBIA” el passat 3 d’octubre es va 
celebrar la Trobada famílies LGTBI al Canal Olímpic de Castelldefels. A la trobada van participar al 
voltant de 160 persones que van experimentar de primera mà l’activitat d’escape room. Afegeix 
que aquesta activitat s’ha realitzat també recentment amb els alumnes de 4t de l’INEFC de 
Barcelona. 
 

✓ 40è aniversari del Consell Esportiu: El passat 16 de novembre vam inaugurar  l’Exposició “40 anys 
de Consell Esportiu del Baix Llobregat”. A l’acte ens van acompanyar més de 50 persones. 

 
✓ ActivaLab: El passat 1 de desembre es va celebrar la jornada de presentació  de les conclusions del 

Pla Estratègic de l’Esport del Baix Llobregat-ActivaLab i el projecte Esport Educatiu 360º. A la 
jornada van assistir prop de 50 persones. 

 

Premis: 

La Sra. Calbó exposa els premis atorgats o rebuts recentment: 
 
▪ 3ª Edició Premi d’Hàbits Saludables  

L’Escola El Garrofer de Viladecans guanya la 3a edició d’aquest premi pel projecte  “Salut i Alegria”. 
 
 



 
 

 
 

 
Es recorda que aquest premi es va crear per tal de reconèixer i premiar aquells centres educatius 
promotors de l’Activitat Física i els hàbits saludables amb la voluntat de donar suport a projectes 
que contribueixin a la millora general de la salut, l’educació en valors i el foment de la igualtat 
d’oportunitats. 
 

▪ 3a Edició dels Premis del Pla Català de l’Esport a l’Escola 
El CEBLLOB rep el premi a millor Consell Esportiu en la categoria de Consell Esportiu per la seva 
trajectòria. 

 

El Sr. Valls  pren la paraula per destacar tres punts relacionats amb els reptes més actuals del Consell: 
 

1. En relació al Pla Estratègic/Activalab, convida a tots els assistents a consultar i utilitzar tota la 
documentació que està a disposició al web del Consell.  

2. Respecte al 40è aniversari, apunta que l’objectiu és incorporar  dins el model del Juga Verd Play 
el coneixement cultural i el foment dels hàbits saludables a través del 3er temps. Destaca la 
importància de recollir informació durant els propers 8 anys per celebrar el 50è aniversari amb 
el repte de canviar hàbits de salut i reduir els problemes d’obesitat. 

3. En quant al projecte Esport Educatiu 360º, manifesta que es tracta d’una evolució del Pla Català 
de l’Esport liderat per l’Ajuntament de Martorell i el Consell i convida al Sr. Santos a que faci 
una breu explicació. 

El Sr. Santos pren la paraula per exposar les línies generals del projecte. Destaca que més de 1.200 nens 
i nenes gaudeixen d’una oferta d’activitats extraescolars de caràcter gratuït i universal i totalment alineada 
amb el projecte educatiu dels centres educatius. Afegeix que aquest fet ha suposat que més del 50% dels 
infants escolaritzats a les etapes d’infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior han incrementat de forma 
exponencial les seves experiències educatives. Apunta que l’esport és d’interès públic i que aquest projecte 
té efectes positius en altres àmbits com la reducció de la despesa sanitària, la prevenció de 
l’abandonament escolar i esportiu prematur o la millora dels resultats acadèmics. 

 
A continuació explica l’efecte que ha tingut sobre el sistema esportiu: s’ha reduït el pes de l’esport 

federat en favor de l’increment de la pràctica esportiva entre la població en edat escolar. 
 
Per acabar exposa que l’Ajuntament ha dedicat aproximadament l’1% del pressupost municipal a 

desplegar aquest programa que millora alhora polítiques educatives, esportives, culturals, d’igualtat, socials 
i de salut. 
 

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

Sense cap altra qüestió, 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. 
 
No hi cap prec ni pregunta més per part dels assistents. 

 
 
A les 19.00 hores es dona per finalitzada aquesta Assemblea General Ordinària. 
 
 
 
 

 
 
        Vist i plau 
Clara Quirante Soriano          Salvador Valls i Cuello 
DNI       DNI 
Secretari       President  
Consell Esportiu del Baix Llobregat        Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 20 de desembre de 2022 




