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Acta Assemblea General Ordinària 12 de febrer de 2020 

 

Ordre del dia previst: 

1. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018-2019, informe de verificació comptable i 

aprovació de la liquidació del pressupost 2018-2019. 

2. Aprovació de l’avantprojecte de pressupost de l’exercici 2019-2020. 

3. Nomenament dels verificadors comptables de l’exercici 2019-2020. 

4. Precs i preguntes. 

 

El dimecres 12 de febrer a les 18.30 hores, té lloc a la sala Miquel Bosch i Puig de les dependències 

del Consell Comarcal del Gironès, prèvia convocatòria de la seva presidenta Anna Coll i Pascual, 

l’Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Gironès. 

 

Assistents: Ana Maria Megías, Arturo Fernández, Narcís Boschdemont, Albert Sabrià, Ester Triadó, 

Lourdes Martin, Enric Forés, Maria José González, Laida Batllori, David Boada, Fermí Cunill, Josep 

Maria Santiago, Ivan Bohigas, Anna Coll, Olga Garnatxe, Enric Codinach, Lluís Company i Elena Diez. 

Excusen la seva assistència: Jaime Salas, Francesc Linares, Carles Callol, Gemma de Batlle, Fina Hervàs, 

Marc Puigtió, Ismael Flores, Bernat Dalmau i Toni Moreno. 

 

La presidenta del Consell Esportiu, Anna Coll, dóna la benvinguda als assistents a l’Assemblea General 

Ordinària i presenta als assessors fiscals del Consell Esportiu, per procedir a tractar els punts prevists 

a l’ordre del dia establert. 

 

1. Aprovació dels comptes anuals 2018 – 2019  

Els comptes d’explotació que es presenten comprenen un exercici econòmic complet de 12 mesos 

referents al curs escolar 2018-2019, període que s’inicia el dia 1 de setembre de 2018 i finalitza el 31 

d’agost de 2019, coincidint així l’exercici comptable amb l’exercici lectiu del Consell Esportiu segons 

el calendari escolar. 

En primer lloc es presenta amb deteniment el balanç de situació de l’entitat amb un resultat 

presentat de 5.003,03€ de superàvit. Es tracta d’un balanç estàtic del Consell Esportiu, és a dir, la 

fotografia final de la situació patrimonial del Consell Esportiu a data 31 d’agost del 2019 que és el 

tancament de l’exercici. Seguidament es comenta de forma detallada mitjançant el document de 

pèrdues i guanys, l’estat financer dinàmic de l’entitat, el que ha passat els dotze mesos al llarg del 

curs escolar. Per finalitzar amb els comptes de l’exercici 2018-2019, es presenta la liquidació definitiva 

del pressupost previst amb el superàvit esmentat. 

Els presents aproven per unanimitat els comptes presentats de l’exercici 2018-2019. 
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2. Aprovació del pressupost 2019 – 2020  

El pressupost presentat pel Consell Esportiu pel curs 2019 – 2020 és el següent: 

 

L’Assemblea aprova per unanimitat el pressupost presentat, que prèviament havia aprovat la 

Comissió Directiva del Consell Esportiu del Gironès dimecres 2 d’octubre de 2019. 

 

3. Nomenament dels verificadors comptables 

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es demana als assistents tres voluntaris per nomenar els 

verificadors comptables de l’exercici 2019-2020. Les tres persones que es designen són: 

Maria José González Jara  40349908L 

Lourdes Martin Toro   40337269F 

Enric Forés i Reverté   35044725Q 
 

Sense res més a afegir, s'aixeca la sessió de l'Assemblea General Ordinària a les 19.30 hores. 

Signa l'acta i dóna el seu vistiplau,  

 

 

Anna Coll i Pascual 

Presidenta 

Girona, dimecres 12 de febrer de 2020 


