
 
 
 

CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY 

Centre de Tecnificació La Farga 

C. del Noc, SN – 17820 BANYOLES 

Tel. 972581344 

www.ceplaestany.cat       consellesportiu@ceplaestany.cat 

ACTA DE LA REUNIÓ D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY 

 
Identificació de la sessió 
 
Nº identificació: 004-20-21    
Data: Dimarts 1 de desembre de 2020 
Caràcter: Ordinari 
Lloc: L’Assemblea es desenvolupà de forma telemàtica per mitjà de la plataforma ZOOM 
Municipi: Banyoles 
Horari: De 20:00 a 21:30  
 
Membres que hi assisteixen: 

 
Comissió directiva 
Susanna Juanola i Collell  Presidenta 
Xavier Cros Verdaguer   Vicepresident 1r 
Lluís Fortet Masanas   Secretari 
Josep Mendoza Jorge   Tresorer 
 
Representants Ajuntaments  
Eva Alsina Quer    Ajuntament de Vilademuls  
Rosa Maria Quintana Figueras  Ajuntament d’Esponellà 
Susanna Reixach Becerra  Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor 
Lluis Fortet Masanas   Ajuntament de Camós 
 
Representants AMPA 
Laia Sardà Rodríguez   AFA Escola Bora Gran 
Patricia Cesar Aguilar   AMPA Escola Pla de l’Ametller 
Xavi Ricol Picon    AMPA Escola Can Puig 
Marta Rubirola     AMPA Escola Baldiri Reixach 
Ramón Casanova   AFA Escola El Frigolet 
Lluís Freixa     AMPA INS Josep Brugulat 
Carles Vallejo    AMPA Vall del Terri 
 
Representants centres educatius  
David Martí    INS Pere Alsius 
Isabel Vilagran Colprim   Escola Camins 
Maite Cazcarra Pérez   Escola Pla de l’Ametller 
Ramón Casanova   Escola Escola El Frigolet 
Jordi Arteman    Escola Casa Nostra 
 
Representants entitats esportives 
Carme Cantero Aulinas   Club Patinatge Artístic Banyoles 
Carme Cantero Aulinas   Club Patinatge Artístic Cornellà del Terri 
Josep Mendoza Jorge   Club Bàsquet Banyoles 
Jordi Tarridas Grau   Club Esportiu Banyoles 
Jordi Tarridas Grau    Junts i Endavant 
David Pla     Futbol Sala Porqueres 
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Esteve Brugué    Club Banyoles Slot 
Jordi Arteman    Club Esportiu Artsport 
Joaquim Farrerons   Club Futbol Camós 
 
Representant Federacions Catalanes  
Susanna Juanola Collell   Federació Catalana de Rem 
 
Representant Consell Comarcal  
Xavier Cros Verdaguer   Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
 
Equip tècnic 
Xavier Batchellí Darnés   Director 
Marc Lladó Sidera   Administratiu  
 

1- Lectura informe de presidència 

 
La Sra. Susanna Juanola com a presidenta del Consell Esportiu del Pla de l’Estany dona la benvinguda 
i agraeix la presència als assistents.  
A l’informe exposa les actuacions més destacades del curs anterior i avança les principals línies i 
objectius que es planteja l’entitat per aquest proper curs 20-21.  
Seguidament passa a presentar els membres de la Comissió Directiva. 
Durant l’informe exposa que a partir del 22 de setembre de 2020, després de la dimissió del president 
el Sr. Joan Josep Verdaguer i Gironès, seguint el procediment habitual, el càrrec havia de passar al 
vicepresident senyor Xavier Cros Verdaguer, però per motius personals va demanar mantenir-se en el 
càrrec de vicepresident.  
En data 22 de setembre de 2020 en sessió ordinària de Comissió Directiva es va fer una redistribució 
de càrrecs.  
La Sra. Susanna Juanola Collell que ocupava el càrrec de secretària va passar a ocupar el càrrec de 
presidenta. 
El senyor Lluís Fortet Masanas que ocupava el càrrec de vocal passa a ocupar el càrrec de secretari. 
 
2- Memòria i calendari d’activitats  

 
La presentació de la memòria i calendari d’activitats va a càrrec del director tècnic del Consell Esportiu. 
Fa una explicació i valoració de cada una de les activitats realitzades. Seguidament el director exposa 
la participació dels programes i activitats del curs 19/20 com a valoració quantitativa i seguidament 
va una valoració i comenta el grau d’assoliment de cada un dels objectius fixats del curs.  
Es destaca la posada en marxa del projecte Oficina Comarcal d’Esports, la participació en projectes 
europeus i l’afectació en el desenvolupament d’activitats a partir del segon semestre del curs causada 
per la COVID 19.   
Entre els assistents s’aprova per unanimitat la memòria i calendari d’activitats.  
 
3- Liquidació del pressupost de l’any anterior, comptes i balanç de tancament de l’exercici anterior 

 
Pren la paraula el director de l’entitat per comentar i explicar les dades i quantitats dels comptes i 
balanç del curs 19/20 verificats prèviament pels 3 representants escollits en l’anterior assemblea 
general.  
Com a tresorer fa una exposició de la situació actual del Consell Esportiu.  
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El document presentat ha estat un esborrany de la rendició de comptes prevista entregar al Consell 
Català de l’Esport i que comprèn: 
 

- Balanç de situació - Compte de resultats 

- Liquidació del pressupost  

- Memòria econòmica 

- Memòria d’activitats 
 

Una vegada exposada, valorada i sotmesa a votació per part de l’assemblea general s’aprova per 
unanimitat la rendició de comptes del curs 2019/2020 presentada.  
 
4- Projectes i propostes de la comissió directiva  

 
El director del Consell Esportiu explica les noves propostes i objectius plantejats pel curs 20/21 
destacant les següents actuacions:  
 

ESTRUCTURA  
▪ Adaptar l’entitat, la seva activitat i els recursos a les necessitats i situació actual 
▪ Impulsar una estructura que vetlli per la innovació i planificació estratègica de l’entitat.  
▪ Adaptar el pressupost a les necessitats i obligacions del moment així com millorar el control 

de tresoreria.  
▪ Millorar les eines de gestió en l’àmbit de l’administració i comunicació de l’entitat 
▪ Posar en funcionament la nova web 

▪ Redactar el Pla Anual de Comunicació 

 

ACTIVITATS 

▪ Adaptar les activitats i el seu desenvolupament a la situació del moment.  
▪ Vetllar per mantenir el volum d’activitat i la qualitat.  

 

AF I ESPORT ESCOLAR I FAMILIAR  
▪ Actualitzar i redefinir Escola Multiesportiva i viatge Esportiu Comarcal.  
▪ Unificar projectes socials i  inclusius per definir metodologia de treball enfocada al 

suport a les entitats.  
 

AF I ESPORT PER ADULTS I GENT GRAN 

▪ Ordenar el contingut i els procediments de les activitats destinades a adults i gent gran per 
convertir-les en un programa divers i complert segons interessos, necessitats i oportunitats.  
 

SERVEIS  
▪ Consolidar el projecte Oficina comarcal d’Esports. 
▪ Millorar el servei als Ajuntaments i entitats  

 

FORMACIÓ 

Definir un programa de formació estable d’interès compartit 
 
Al no haver-hi objeccions al respecte s’acorda desenvolupar les activitats presentades durant el curs 
20/21. 
 
5- Aprovació del pressupost del curs 2020/2021 
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Exposat el pressupost, el director de l’entitat ressalta el ferm compromís en mantenir els programes 
adreçats als nens/es i joves ajudant-los al seu finançament a través dels projectes que s’emmarquen 
dins el programa Esport Escolar i Serveis.  
Es destaca l’augment de pressupost originat principalment per la coordinació d’un projecte que ha 
estat subvencionat en el marc Erasmus+ Sport.  
 
Una vegada exposat el pressupost pel curs 2020/2021 (1 de setembre de 2020 a 31 d’agost de 2021), 
valorat i sotmès a votació per part de l’assemblea general s’aprova per unanimitat amb un total de 
despeses previstes de 605.641,66€ i un total d’ingressos previstos de 605.641,66€. 
 
6- Nomenament de verificadors dels comptes del següent curs 20/21  

 
D’acord amb la normativa vigent, es sol·licita que tres membres que pertanyen a l’assemblea general 
i que no siguin membres de la Comissió Directiva actuïn com a verificadors de la rendició de comptes 
del Consell Esportiu del Pla de l’Estany pel proper curs 20/21.  
Servint aquesta acta com a certificació relativa al nomenament de verificadors, l’assemblea general 
del Consell Esportiu del Pla de l’estany aprova per unanimitat els verificadors comptables pel curs 
20/21 els senyors/es: 
 
Sr. Jordi Arteman Vergés     
40330650 N  Presidenta Club Esportiu Artsport 
 
Sra. Maria Teresa Cazcarra Pérez 
40315004 Y  Directora de l’Escola Pla de l’Ametller 
 
Sr. Lluís Freixa Macià  
43411293 N   President AMPA Institut Josep Brugulat  
  
 
Les tres persones que figuren sobre aquestes línies queden nomenades Verificadors per la rendició 
de comptes del Consell Esportiu del Pla de l’Estany pel curs 2020/2021. 
 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la reunió i a continuació es procedeix a la  
redacció d’aquesta acta per part del secretari. Es dona lectura a tots els assistents, els quals la troben 
conforme, l’aproven per unanimitat, essent signada amb el vist-i-plau de la presidenta i el secretari.  
 
 
El secretari      La Presidenta 
 
 
 
 
Lluís Fortet Masanas     Susanna Juanola Collell  
       
 

Banyoles, 3 de desembre de 2020 
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