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Acta Assemblea General Ordinària - 17 de gener de 2022 

 

Ordre del dia previst: 

1. Ajuts extraordinaris a fons perdut de la Generalitat de Catalunya. 

2. Aprovació dels comptes de l’exercici 2020-2021, informe de verificació comptable i aprovació 

de la liquidació del pressupost 2020-2021.  

3. Aprovació del pressupost del curs 2021 -2022. 

4. Nomenament verificadors comptables 2021-2022. 

5. Altres qüestions. 

 

El dilluns 17 de gener a les 18.30 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: Anna Maria Coll, Fermí Cunill, Carles Pujolar, Albert Serra, Jordi Agustí, Sílvia Fà, Lourdes 

Martin, Enric Hernàndez, David Boada, Laura Lladó, Arturo Fernandez, Rosa Maria Vilà, Aida Muñoz, 

Maria José Gonzalez, Ester Triadó, Albert Sabrià, Carles Callol, Ivan Bohigas, Olga Garnatxe i Elena 

Diez. 

Excusen la seva assistència: Eduard Vilar, Anna Iglesias, Beth Riera i Xavier Mas. 

 

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. Ajuts extraordinaris a fons perdut de la Generalitat de Catalunya. 

El Consell Esportiu del Gironès s’ha acollit a un ajut extraordinari i d’emergència de la Generalitat de 

Catalunya, per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat 

física i l’esport a causa de l’ajornament o suspensió de competicions esportives d’àmbit català. 

Concretament al tram 2 (entre 1.500 i 5.999 llicències). L’import sol·licitat és de 60.000€ a fons perdut 

de la Generalitat de Catalunya, que es van cobrar en data 16 de juny de 2021. 

 

2. Aprovació dels comptes de l’exercici 2020-2021, informe de verificació comptable i 

aprovació de la liquidació del pressupost 2020-2021.  

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

referents al curs escolar 2020-2021, període que s’inicia el dia 1 de setembre de 2020 i finalitza el 31 

d’agost de 2021, coincidint així l’exercici comptable amb l’exercici lectiu del Consell Esportiu segons 

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

presentat de 10.248,28€ 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 2021 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 2020-2021, 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, resultat de les restriccions motivades per la pandèmia, així com 

l’augment significatiu en la prestació de serveis que es veu reflectida també en les despeses de 

nòmines de personal. 

Les persones presents aproven per unanimitat els comptes presentats de l’exercici 2020-2021. 

 

3. Aprovació del pressupost 2021 – 2022 

El pressupost presentat pel Consell Esportiu pel curs 2021 – 2022 és el següent: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pressupost d’aquest curs contemplem les subvencions ordinàries al 100% en línia amb els cursos 

anteriors. El punt de partida és el plantejament pressupostari d’un curs normal, entenent que les 

restriccions causades per la pandèmia, no haurien d’alterar la normal activitat del Consell Esportiu. 

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

Comissió Directiva del Consell Esportiu del Gironès dimecres 20 d’octubre de 2021. 



                                                                                             

CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS 
C/ Riera de Mus, 1A - 17003 Girona 

administracio@cegirones.cat - www.cegirones.cat 

972.20.61.49 
3 

 

 

4. Nomenament dels verificadors comptables pels comptes del curs 2021-2022 

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

verificadors comptables de l’exercici 2021-2022. Les tres persones que es designen són: 

Carles Callol Massot amb DNI 40330584S 

Ivan Bohigas Cabaño amb DNI 40317792B 

Albert Sabrià Torrent amb DNI 40345408G 

 

5. Torn obert de paraula 

No hi ha qüestions a tractar. Seguidament es procedeix a la celebració de l’Assemblea General 

Extraordinària. 

 

Sense res més a afegir, s'aixeca la sessió de l'Assemblea General Ordinària a les 19.00 hores. 

 

 

 

 

Elena Diez       Amb el vistiplau 

Directora       

 

 

Anna M. Coll i Pascual 

Presidenta 

Consell Esportiu del Gironès 
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