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

 
Identificació de la sessió 
 
Nº identificació: 003-21-22    
Data: Dimarts 30 de novembre de 2021 
Caràcter: Ordinari 
Lloc: L’Assemblea es desenvolupà de forma telemàtica per mitjà de la plataforma ZOOM 
Municipi: Banyoles 
Horari: De 19:30 a 20:30  
 
Membres que hi assisteixen: 

 
Comissió directiva 
Jordi Tarridas Grau   Presidenta 
Xavier Cros Verdaguer   Vicepresident 1r 
Lluís Fortet Masanas   Secretari 
Josep Mendoza Jorge   Tresorer 
Esteve Codony Gardella   Vocal 
Enric Silva Moreno   Vocal  
Gemma Feixas Mir   Vocal 
Susanna Reixach Becerra  Vocal 
 
Representants Ajuntaments  
Rosa Maria Quintana Figueras  Ajuntament d’Esponellà 
Susanna Reixach Becerra  Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor 
Lluis Fortet Masanas   Ajuntament de Camós 
Enric Silva Moreno   Ajuntament de Porqueres 
Gemma Feixas Mir   Ajuntament de Banyoles 
Veronica Fusté Neras   Ajuntament de Cornellà del Terri 
Xavier Cros Verdaguer   Ajuntament de Fontcoberta 
 
Representants AMPA 
Patricia Cesar Aguilar   AMPA Escola Pla de l’Ametller 
Lluís Freixa Macià   AMPA INS Josep Brugulat 
Esteve Codony Gardella   AFA Escola Camins 
Joan Josep Verdaguer i Gironès  AMPA Escola La Draga 
Ramón Casanovas   AFA Escola El Frigolet 
Josep Genover     AMPA Escola Baldiri Reixach 
 
Representants centres educatius  
Isabel Vilagran Colprim   Escola Camins 
Maite Cazcarra Pérez   Escola Pla de l’Ametller 
 
Representants entitats 
Jordi Blanch Carles   Club Patinatge Artístic Banyoles 
Ma Carme Simon Compta  Club Patinatge Artístic Cornellà del Terri 
Ma Carme Simon Compta  Club Patinatge Artístic Fontcoberta 
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Ma Carme Simon Compta  Club Patinatge Artístic Serinyà 
Núria Diaz Giralt    Club Volei Aloges Porqueres 
Jordi Tarridas Grau   Club Esportiu Banyoles 
Jordi Tarridas Grau    Junts i Endavant 
Josep Mendoza Jorge   Fundació Autisme Mas Casadevall 
Àngel Marin Tarifa   Club Ciclista Pla de l’Estany 
 
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 

 
El Sr. Jordi Tarridas com a president del Consell Esportiu del Pla de l’Estany dona la benvinguda i 
agraeix la presència als assistents.  
Seguidament passa a presentar els membres de la Comissió Directiva després de les eleccions 
celebrades el passat 5 de maig de 2021.  
A l’informe exposa les actuacions més destacades del curs anterior, un curs que en línies generals en 
destaca la capacitat d’adaptació constant, la gestió de la incertesa i l’esforç de tot l’equip per mantenir 
l’activitat.  
 
Superats els impactes  inicials de la COVID 19 i amb l’experiència del curs que precedia es va encarar 
el curs amb una total revisió i redisseny dels projectes. La intenció era mantenir l’activitat i el volum 
d’oferta, procuraran apropar-se als objectius de cada projecte però prioritzant el disseny i les 
adaptacions per garantir l’activitat independentment de les situacions que ens poguéssim trobar al 
llarg del curs.  
 
Un curs intens i exigent però amb una gran satisfacció final quan s’observen els resultats quantitatius 
i qualitatius aconseguits gràcies a l’equip humà de l’entitat però sobretot als participants, famílies, 
entitats, centres educatius, ajuntaments i administracions comarcals i supracomarcals per la seva 
predisposició,  implicació i participació.  
Finalment avança les principals línies i objectius que es planteja l’entitat per aquest proper curs 21-
22. Entre les informacions es destaca la previsió de normalitat en la participació, l’oferta i el format 
de les activitats respecte el curs anterior. 
 
 
2- Memòria i calendari d’activitats  

 
La presentació de la memòria 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 20/21 com a valoració quantitativa i seguidament fa 
una valoració i comenta el grau d’assoliment de cada un dels objectius fixats pel curs.  
Es destaca la continuïtat del projecte Oficina Comarcal d’Esports, la participació en projectes 
europeus, l’impuls del projecte accessibilitat i sobretot la tornada a la normalitat.   
Entre els assistents s’aprova per unanimitat la memòria d’activitats.  
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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 20/21 verificats prèviament pels 3 representants escollits en l’anterior assemblea 
general.  
Seguidament el tresorer fa una exposició de la situació actual del Consell Esportiu.  
 
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 2020/2021 presentada.  
 
4- Projectes i propostes de la comissió directiva  

 
El director del Consell Esportiu explica els objectius i accions proposades pel curs 21/22: 
 

LÍNIA  OBJECTIU  

ESTRATÈGIA  
Impulsar un procés per orientar estratègicament l'entitat i 
l'activitat física i l'esport a la comarca.  

SOSTENIBILITAT 
Promoure la sostenibilitat dins l'entitat i la seva activitat. 
L'objectiu és redir la petjada ecològica en la gestió i les activitats 

INCLUSIÓ 
Esdevenir una entitat inclusiva i contribuir a la transformació dels 
agents de l'entorn 

COMARCA 
Reforçar i visibilitzar el dinamisme esportiu de la comarca i el 
compromís dels organismes implicats 

RELACIONS AMB 
L'ADMINISTRACIÓ 

Mantenir i reforçar les relacions amb l'administració  

INTERNACIONALITZACIÓ  Mantenir i ampliar les relacions amb projectes d'àmbit europeu 

DIGITALITZACIÓ  Esdevenir una entitat digitalment actualitzada  

EQUIP HUMÀ Vetllar pel benestar de l'equip humà de l'entitat 

ACTIVITATS 
Impulsar la qualitat de les activitats i programar una oferta 
àmplia i diversa que respongui als interessos i necessitats de la 
població del Pla de l'Estany  

SERVEIS  
Impulsar la ordenació interna dels processos i visualització dels 
serveis que ofereix l'entitat  

FORMACIÓ  Equilibrar l'oferta formativa a les necessitats 

 
Al no haver-hi objeccions al respecte s’acorda desenvolupar les accions presentades durant el curs 
21/22. 
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5- Aprovació del pressupost del curs 2021/2022 

 
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 2021/2022 (1 de setembre de 2021 a 31 d’agost de 2022), 
valorat i sotmès a votació per part de l’assemblea general s’aprova per unanimitat amb un total de 
despeses previstes de 714.717,99€ i un total d’ingressos previstos de 714.717,99€. 
 
6- Nomenament de verificadors dels comptes del següent curs 21/22  

 
Pren la paraula el president de l’entitat i proposa a l’assemblea general que els comptes del curs 21/22 
siguin verificats per una auditoria externa. Per volum de pressupost l’entitat no hi estaria obligada 
però amb la voluntat de transmetre professionalitat i transparència es creu convenient externalitzar  
aquesta revisió.   
Entre els assistents s’aprova per unanimitat.  
 
 
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 del president i el secretari.  
 
 
El secretari      El President 
 
 
 
 
Lluís Fortet Masanas     Jordi Tarridas Grau  
       
 

Banyoles, 30 de novembre de 2021 
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