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Acta Assemblea General Ordinària - 19 de gener de 2023 

 

Ordre del dia previst: 

1. Aprovació dels comptes de l’exercici 2021-2022, informe de verificació comptable i aprovació 

de la liquidació del pressupost 2021-2022.  

2. Aprovació del pressupost del curs 2022-2023. 

3. Nomenament verificadors comptables 2022-2023. 

4. Torn obert de paraules. 

 

El dijous 19 de gener a les 18.30 hores, té lloc a la sala de plens del Consell Comarcal 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, Sílvia Fà, Lourdes Martin, Enric 

Hernàndez, David Boada, Laura Lladó, Aida Muñoz, Ester Triadó, Enric Forés, Albert Sabrià, Carlos 

Juliol, Carles Callol, Ana Maria Megías, Ivan Bohigas, Martí Arnau, Olga Garnatxe i Elena Diez. 

Excusen la seva assistència: M. José Gonzalez, Albert Flotats, M. Dolors Arnau, Sergi Aznar, Marta 

Muñoz, M. Teresa Garcia, Irene Nierga, Àdam Bertran i Agustí Clermont. 

 

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 de l’exercici 2021-2022, informe de verificació comptable i 

aprovació de la liquidació del pressupost 2021-2022.  

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

referents al curs escolar 2021-2022, període que s’inicia el dia 1 de setembre de 2021 i finalitza el 31 

d’agost de 2022, 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 776,42€ 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 2022 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 2021-2022, es presenta la liquidació definitiva 
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del pressupost previst amb el superàvit esmentat. De la liquidació, cal destacar dels ingressos un 

augment significatiu de la prestació de serveis, degut en gran part a l’adjudicació del programa 

d’Activitat Física de Dipsalut i al creixement del programa En Moviment, de dinamització d’activitats 

físiques per a persones adultes amb diversos ajuntaments de la comarca. En les despeses, aquest 

augment es veu reflectit també en les despeses de nòmines i seguretat social de personal d’activitats. 

Les persones presents aproven per unanimitat els comptes presentats de l’exercici 2021-2022. 

 

2. Aprovació del pressupost 2022 – 2023 

El pressupost presentat pel Consell Esportiu pel curs 2022 – 2023 és el següent: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESES 

CONCEPTES PREVIST 

Trofeus i obsequis           5.844,50 €  

Material esportiu           4.242,51 €  

Avituallament             212,00 €  

Contractació serveis i activitats         42.367,85 €  

Assessories           6.190,00 €  

Quotes inscripció - Formació            5.270,00 €  

Assegurances         31.426,50 €  

Despeses bancàries           1.482,78 €  

Publicitat i promoció            2.518,60 €  

Telèfon           1.289,50 €  

Material oficina             951,68 €  

Transports i desplaçaments         10.183,89 €  

Personal gestió        144.251,38 €  

Seguretat social personal gestió          50.487,98 €  

Personal activitats         72.454,45 €  

Seguretat social personal activitats           25.653,46 €  

Despeses socials            1.774,80 €  

Col·laboracions Entitats             300,00 €  

Despeses diverses             293,61 €  

TOTAL   407.195,49 €  

INGRESSOS 

CONCEPTES PREVIST 

Prestació de serveis       175.679,49 €  

Quotes inscripció         73.201,00 €  

Subvenció Generalitat de Catalunya       118.100,00 €  

Subvenció Diputació de Girona          25.000,00 €  

Subvenció Consell Comarcal Gironès         10.500,00 €  

Altres ingressos           4.715,00 €  

TOTAL   407.195,49 €  
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Al pressupost d’aquest curs contemplem les subvencions ordinàries en la mateixa línia que els cursos 

anteriors. Pel que fa als ingressos, la partida de prestació de serveis, augmenta significativament 

degut a l’adjudicació de la licitació del programa d’activitat física de Dipsalut. També hi ha una part 

d’aquesta partida que augmenta degut al creixement del programa En Moviment amb diversos 

ajuntaments i a la coordinació de les activitats esportives del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives 

de l’ajuntament de Salt. Degut a aquest creixement i en relació a les despeses, la partida que 

incrementa és la de personal i seguretat social d’activitats que varia més del 100% respecte el curs 

passat. Es tracta d’un creixement pressupostari d’aproximadament un 25% respecte del curs passat. 

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

Comissió Directiva del Consell Esportiu del Gironès dimecres 14 de desembre de 2022. 

 

3. Nomenament dels verificadors comptables pels comptes del curs 2022-2023 

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

verificadors comptables de l’exercici 2022-2023. Les tres persones que es designen són: 

Lourdes Martin Toro amb DNI 40337269F 

Carlos Juliol Viñas amb DNI 40346018Q 

Martí Arnau Garcia amb DNI 41645209Y 

 

4. Torn obert de paraula 

No hi ha qüestions a tractar.  

 

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

 

 

 

 

Elena Diez       Amb el vistiplau 

Directora       

 

 

Anna M. Coll i Pascual 

Presidenta 

Consell Esportiu del Gironès 
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