
                                                                                           

Acta Assemblea General Ordinària 8 de febrer de 2021

Ordre del dia previst:

1. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2019-2020, informe de verificació comptable i

aprovació de la liquidació del pressupost 2019-2020.

2. Aprovació de l’avantprojecte de pressupost de l’exercici 2020-2021.

3. Nomenament dels verificadors comptables de l’exercici 2020-2021.

4. Altres qüestions.

El  dilluns 8 de febrer  a les 19.00 hores,  té lloc en format virtual  i  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, Albert Sabrià,  Lourdes Martin,  Jordi Agustí,  Marc

Avellí, Josep Bartis, Omar El Azzouzi, Sílvia Flaquer, Sònia Gallardo, Mireia Salvadó, Albert Serra, Carles

Callol,  Enric  Forés,  Maria  José  González, David  Boada, Fermí  Cunill,  Josep  Maria  Santiago,  Ivan

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

Excusen la seva assistència: Ester Triadó, Francesc Cayuela i Eduard Vilar.

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 2019 – 2020

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

referents al curs escolar 2019-2020, període que s’inicia el dia 1 de setembre de 2019 i finalitza el 31

d’agost de 2020, 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 6.404,75€ 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 2020 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 2019-2020, es presenta la liquidació definitiva

del pressupost previst amb el superàvit esmentat. De la liquidació, cal destacar la diferència negativa

en les quotes d’inscripció previstes, pel retorn de part d’aquestes al quedar suspeses per la pandèmia,
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i la diferència positiva de nòmines i seguretat social del personal del Consell Esportiu, per l’aplicació

de gairebé 3 mensualitats d’ERTO.

Els presents aproven per unanimitat els comptes presentats de l’exercici 2019-2020.

2. Aprovació del pressupost 2020 – 2021

El pressupost presentat pel Consell Esportiu pel curs 2020 – 2021 és el següent:

Es tracta d’un pressupost molt difícil atès que desconeixem l’impacte de les mesures de la pandèmia

a mig termini. De moment estem mantenint les activitats en actiu tal com s’havien previst els darrers

cursos, però la davallada respecte les activitats celebrades el curs passat, és significativa. 

Al pressupost d’aquest curs i com que no tenim novetats al respecte, contemplem les subvencions

ordinàries  al  100% en línia  amb els  cursos  anteriors.  La davallada arriba  en  el  volum de quotes

d’inscripció  i  de  llicències.  El  volum pressupostari  d’aquest  curs  es  de  235.995,10€ respecte  els

287.990€ del curs 2019-2020. El decreixement és d’un 18% aproximadament.

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

Comissió Directiva del Consell Esportiu del Gironès dilluns 18 de gener de 2021.
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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:

Anna María Megías amb DNI 28916242K

Mireia Salvadó amb DNI 40322946J

Josep Bartis amb DNI 40437779F

4. Altres qüestions

Des  de  l’equip  tècnic,  els  darrers  mesos  s’ha  fet  un  esforç  per  «reinventar»  les  activitats  i  les

competicions al  màxim per garantir  els continguts esportius  tant  a les escoles com a les entitats

esportives. El programa GAME (Gironès Activitats Multiesportives Escolars), està actiu des del primer

trimestre. Actualment estem gestionant directament les activitats extraescolars en grups bombolla a

18 centres educatius,  14  primària i  4 secundària.   Però actualment  d’aquest 18,  4 centres (2 de

secundària  i  2  de  primària)  estan  aturats  temporalment  perquè  no  aconsegueixen  fer  un grup

bombolla.

En  els  JEEC  hem  previst  adaptar  les  competicions  a  3  plans:  A,  B  i  C,  en  funció  del  grau  de

confinament,  amb la intenció de que fos en el  moment  epidemiològic que fos,  les  competicions

continuessin  actives.  Tot  i  així,  el  cert  és  que  les  entitats  esportives  ho  han  rebut  molt

satisfactòriament però es mostren amb dificultats per poder desenvolupar els plans B i C si tenen el

monitoratge en ERTO. Aquest fet ha provocat que ja d’entrada, patim una important davallada en el

volum d’inscripcions i les corresponents llicències escolars que s’ha traduït en un impacte econòmic

força negatiu.

En  els  esports  col·lectius  (futbol7  i  vòlei),  tenim  una  davallada  de  28  equips  menys  i  unes  500

llicències menys respecte el mes de gener del curs passat. En relació als esports individuals, estem

pendents  de tancar  les  inscripcions a mitjans d’aquest mes de febrer,  però tot  apunta a que les

entitats no continuaran fent  les inscripcions de forma lineal com els altres anys, degut a les dificultats

que els suposen les restriccions sanitàries per celebrar amb normalitat els seus entrenaments. 

Pel que fa a la formació, des del CEG s’ha fet un esforç per endegar un seguit de formacions virtuals,

adreçades  a  diferents  àmbits  (docent,  esportiu  i  familiar)  i  s’ha  mantingut  el  Curs  de  Monitor

Dinamitzador Poliesportiu que no vam poder celebrar a l’estiu.

Per  altra  banda,  s’ha  consolidat  la  Taula  Comarcal  d’Esports  del  Gironès,  des  de  la  que  s’han

aconseguit protocols consensuats a la comarca i esperem poder seguir treballant en una estratègia

comuna  a  la  nostra  comarca.  També  han  augmentat  significativament  les  consultes  i  el  servei

d’assessorament esportiu tant a entitats esportives com a administracions locals.
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Està sent un curs difícil però estem treballant i molt per garantir l’estabilitat del CEG.

Abans d’acabar, hauríem de comentar l’únic punt de l’ordre del dia de l’Assemblea Extraordinària.

5. Assemblea General Extraòrdinaria – Ratificació crèdit ICO

En la sessió extraordinària es demana als assistents, ratificar l’acord de la Comissió Directiva sobre la

sol·licitud del préstec ICO per valor de 50.000€ que es va gestionar el passat maig, després de l’esclat

de la pandèmia,  amb l’objectiu de garantir  la tresoreria del  CEG al llarg d’aquesta crisi.  En aquell

moment, les Assemblees Generals no es contemplava que es poguessin celebrar de forma virtual i, es

va aprofitar el moment amb les millors condicions dels ICO. Els presents ratifiquen la decisió de la

Comissió Directiva i recolzen la sol·licitud del crèdit.

Sense res més a afegir, s'aixeca la sessió de l'Assemblea General Ordinària a les 20.15 hores.

Anna Coll i Pascual

Presidenta

Consell Esportiu del Gironès
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