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

 
Identificació de la sessió 
 
Nº identificació: AGO 001-22-23    
Data: Dimarts 29 de novembre de 2022 
Caràcter: Ordinari 
Lloc: Consell Esportiu del Pla de l’Estany, Cr. del noc, SN 17820 Banyoles 
Municipi: Banyoles 
Horari: De 19:30 a 20:30  
 
Membres que hi assisteixen:  

 
Comissió directiva 
Jordi Tarridas Grau   President 
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 
Xavier Cros Verdaguer   Ajuntament de Fontcoberta 
 
Representants AMPA 
Esteve Codony Gardella   AFA Escola Camins 
Laia Sardà Rodriguez   AFA Escola Bora Gran 
Ramón Casanovas Casadevall  AFA Escola El Frigolet 
Josep Genover Bosch   AFA Escola Baldiri Reixach 
 
Representants centres educatius  
Marc Ros Feixas   Escola Camins 
Isabel Feliu Subirana   INS Pere Alsius 
 
Representants entitats 
Carme Cantero Aulinas   Club Patinatge Artístic Banyoles 
Carme Cantero Aulinas   Club Patinatge Artístic Cornellà del Terri 
Carme Cantero Aulinas   Club Patinatge Artístic Fontcoberta 
Carme Cantero Aulinas   Club Patinatge Artístic Serinyà 
Elena Serrat Font    Club Volei Aloges Porqueres 
Jordi Tarridas Grau   Club Esportiu Banyoles 
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Jordi Tarridas Grau    Junts i Endavant 
Josep Mendoza Jorge   Fundació Autisme Mas Casadevall 
Àngel Marin Tarafa   Club Ciclista Pla de l’Estany 
Àngel Marín Tarafa   Associació Esportiva Tot Bici Porqueres 
Àngel Marín Tarafa   Porqueres Motor Club 
Ivan Moron Fernández   Club Arts Marcials Banyoles 
Anna Teixidor Juhera   Hoquei Club Banyoles 
Irene Casademont Planas  Club Patinatge Artístic Porqueres 
 
Representant Consell Comarcal  
Xavier Cros Verdaguer   Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
 
Equip tècnic 
Xavier Batchellí Darnés   Director 
Marc Lladó Sidera   Administratiu  
 
Excusen la seva assistència: 

Narcís Vidal     Ajuntament de Porqueres  
Patrícia César    AMPA Escola Pla de l’Ametller  
Anna Vilà    Escola Casa Nostra 
 

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.  
A l’informe exposa les actuacions més destacades del curs anterior, un curs que en línies generals 
destaca per la recuperació de la normalitat en el funcionament, les activitats i els serveis. En alguns 
casos aquesta recuperació ha superat xifres anteriors i s’han recuperat espais de participació i 
socialització molt necessaris per la salut i el benestar de les persones de totes les edats del Pla de 
l’Estany.  
L’entitat ha mantingut i actualitzat les activitats i serveis organitzats fins el moment i juntament amb 
altres organitzacions s’han impulsat nous projectes com el Fem Drecera – Circuit de Caminades del 
Pla de l’Estany, Rodabarris, Projecte Capacitats, Accessibilitat en el marc de Barris 10,  el programa 
Activitat Física i Salut... entre d’altres.  
A nivell estructural es destaca la redacció del Pla Director 22-27, el Pla d’Igualtat, el Protocol 
d’assetjament sexual, una auditoria econòmica externa i la posada en marxa del nou portal web amb 
l’objectiu que sigui una eina d’ús compartit.  
 
El president de l’entitat posa en valor l’assoliment d’aquests objectius gràcies al compromís, la  
cooperació i convicció d’un equip de persones, centres educatius, entitats i administracions que 
treballen i promouen l’ús de l’activitat física i l’esport com a eina transformadora i generadora 
d’experiències saludables, formatives, educatives i socialitzadores. Aspectes que defineixen l’activitat 
de l’entitat.  
 
2- Memòria d’activitats i serveis 21-22 

 
La presentació de la memòria d’activitats va a càrrec del director 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 21/22 destacant que s’han igualat xifres de participació d’anys anteriors 

http://www.ceplaestany.cat/
mailto:cepe@plaestany.cat


 
 
 

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 

LÍNIA ACCIONS ASSOLIMENT

TRANSPERÈNCIA Impulsar una auditoria econòmica externa 100,00%

Redactar Pla d'Igualtat 100,00%

Desenvolupar una prova pilot per facilitar l'accés d'infants i joves a les entitats esportives. 

Accessibilitat 100,00%

Redactar el Protocol d'Assetjament Sexual 100,00%

COMARCA Divesificar l'oferta i organització d'activitats entre els municipis del Pla de l'Estany 
85,00%

RELACIONS AMB 

L'ADMINISTRACIÓ
Tramitar la inscripció al registre de voluntariat

100,00%

INTERNACIONALITZACIÓ Redactar projecte E+ Sport 2022 0,00%

DIGITALITZACIÓ 
Implamentar la nova web que respongui a les necessitats del CE amb visió de servei i 

activitat per acabar donant resposta de gestió interna i externa. 85,00%

Recuperar la Comissió de Millora 0,00%

Optimitzar l'equip humà dinamitzador i coordinador 100,00%

Modificar el model de relació i treball de l'equip gestor, coordinador i dinamitzador dels 

projectes 50,00%

Actualitzar i millorar l'equipació de l'equip humà del CE 60,00%

Interrelacionar activitats sense perdre identitat del projecte. Exemple: VEC, Casal Estiu, ECIE
60,00%

Redefinir el projecte de l'Escola Multiesportiva 60,00%

Impulsar el Rodabarris 100,00%

Impulsar un grup de voluntaris joves - Premonitor/es CE 45,00%

Impulsar el projecte Fem Drecera - Circuit de Caminades del Pla de l'Estany 100,00%

Mantenir i si s'escau implamentar el nou format del programa de Parcs i XIS 100,00%

SERVEIS Augmentar el nombre d'usos dels diferents serveis
100,00%

FORMACIÓ Impulsar un programa de càpsules formatives - Inclusives 100,00%

ACTIVITATS

EQUIP HUMÀ

85,00%

INCLUSIÓ

ESTRATÈGIA Redactar Director de l'entitat 

fins i tot en alguns casos s’han augmentat. Seguidament exposa els principals objectius proposats i 
l’assoliment de cada un d’ells.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vegada exposada, valorada i sotmesa a votació per part de l’assemblea general, s’aprova per 
unanimitat la memòria d’activitats i serveis 21-22.  
 
3- Liquidació del pressupost de l’any anterior, comptes i balanç de tancament de l’exercici anterior 

 
Pren la paraula el tresorer de l’entitat per comentar i explicar les dades i xifres dels comptes i balanç 
del curs 21/22.  S’informa que per primera vegada els comptes han estat auditats per una auditoria 
externa amb voluntat de seguretat, transparència i millora contínua en la gestió de l’entitat.  
Els serveis d’auditoria s’han encarregat a ALCA SERVIAUDIT SL. L’informe d’auditoria provisional, els 
comptes anuals i la liquidació del pressupost han estat publicats a l’apartat de transparència de 
l’entitat des de la data de convocatòria fins a la data d’avui. A partir de l’aprovació dels comptes 
s’entregarà l’informe degudament signat que es publicarà novament a l’apartat de transparència de 
l’entitat.  
 
Seguidament el tresorer exposa la liquidació del pressupost amb un total de despeses de 
728.834,18€ i un total d’ingressos de 726.904,29€ amb un resultat negatiu de -1.929,89€. A proposta 
de la Comissió Directiva s’acorda per unanimitat restar-lo d’excedents d’exercicis anteriors i 
reserves.  
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LÍNIA ACCIONS 

Impulsar el desplegament del Pla estratègic i director del CE

Actualitzar el Pla de Comunicació de l'entitat d'acord amb el Pla Estratègic i Director 22-26

SOSTENIBILITAT Redactar un plec de mesures per esdevenir una entitat més sostenible 

PROTECCIÓ Redactar el Pla de Protecció a la Infància i Adolescència 

GÈNERE I IGUALTAT Impulsar el desplegament del Pla d'Igualtat

Reforçar l'aliança amb els Ajuntaments i Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Promoure relacions amb Centre d'Estudis Olímpics, EUSES i INS Pere Alsius 

Tramitar la inscripció al registre de joventut

INTERNACIONALITZACIÓ Redactar projecte E+ Sport 2022

Desenvolupar eines digitals que facilitin la gestió d'inscripcions, cobraments i facturació

Implementar la nova web informativa del CE 

Identificar i desenvolupar una eina de gestió d'esportistes becats 

Augmentar l'autonomia dels coordinadors/es de projectes. Coordinador/a d'activitats, finançament, 

control, objectius, planificació estratègica. 

Reforçar l'àrea d'administració i recursos humans per atendre el creixement de l'entitat

Promoure una millora en la relació i comunicació amb les entitats esportives de la comarca

Estructurar objectius del programa de promoció de l'esport escolar i familiar

Augmentar la qualitat en la gestió i dinamització de les activitats de B10

Consolidar el projecte Fem Drecera

Consolidar el projecte Capacitats 

Impulsar i organitzar els Jocs Emporion 2023

Augmentar la diversitat d'esports, participació d'esportistes i entitats en el marc dels JEEC. 

Augmentar el nombre d'usos dels diferents serveis

Procedimentar la gestió dels serveis 

FORMACIÓ Definir i estructurar el programa de formació 

SERVEIS 

EQUIP HUMÀ

ACTIVITATS

RELACIONS EXTERNES

DIGITALITZACIÓ 

ESTRATÈGIA 

El document presentat ha estat un esborrany de la rendició de comptes prevista entregar al Consell 
Català de l’Esport i que comprèn: 
 

- Informe d’auditoria 

- Comptes anuals  
o Balanç de situació  
o Compte de resultats 

- Liquidació del pressupost  
 

Una vegada exposada, valorada i sotmesa a votació per part de l’assemblea general s’aprova per 
unanimitat els comptes anuals del curs 2021/2022.  
 
4- Projectes i propostes de la comissió directiva pel curs 22-23 

 
El director del Consell Esportiu explica els objectius i accions proposades pel curs 22/23 que es detallen 
a continuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al no haver-hi objeccions al respecte s’aproven per unanimitat els projectes i propostes de la 
Comissió Directiva pel proper curs 22-23.   
 
5- Presentació i aprovació si s’escau del pressupost del curs 2022/2023 

El tresorer de l’entitat presenta el pressupost 22/23 considerat com un pressupost continuista i no 
expansiu. L’actual pressupost dona resposta a l’organització d’activitats programades i als objectius 
que s’han previst pel curs 22/23.  
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Una vegada exposat el pressupost pel curs 2022/2023 (1 de setembre de 2022 a 31 d’agost de 2023), 
valorat i sotmès a votació per part de l’assemblea general s’aprova per unanimitat amb un total de 
despeses previstes de 728.892,60€ i un total d’ingressos previstos de 782.892,60€. 
 
6- Proposta d’acord intern per formar part de l’assemblea del Consell Esportiu  

La Comissió Directiva proposa redactar un document de funcionament intern per ampliar i aconseguir 
una assemblea més amplia i plural. La voluntat és que l’assemblea sigui un òrgan obert, voluntari i 
format per membres que siguin representatius i coincidents amb l’objecte de l’entitat que 
principalment és esportiu però també especialment educatiu i social. Per aconseguir-ho es proposa 
elaborar un document intern amb el següent text.  
“Per defecte formaran part de l’assemblea general del Consell Esportiu del Pla de l’Estany el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany, tots els ajuntaments de la comarca, tots els centres educatius i les seves 
respectives associacions de famílies i totes les entitats esportives de la comarca.  
Els membres nombrats anteriorment que no en vulguin formar part ho informaran expressament.  
Les Federacions esportives, fundacions i entitats sense ànim de lucre amb seu social al Pla de l’Estany 
que vulguin formar-ne part ho sol·licitaran expressament.” 
 
Una vegada exposat el text, valorat i sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
7- Elecció dels representants de l’assemblea per signar l’acta conjuntament amb el president i 
secretari.   

 
A continuació s’escullen les dues persones representants de l’assemblea per signar l’acta juntament 
amb el president i el secretari. 
Les persones escollides són:  
Isabel Feliu Subirana – Institut Pere Alsius  
Josep Genover Bosch – AFA Escola Baldiri Reixach 
 
Sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada l’assemblea General.  
 
 
Signen:  
 
 
 
 
Lluís Fortet Masanas     Jordi Tarridas Grau  
Secretari      President    
   
 
Signen en representació de l’Assemblea General: 
 
 
 
 
Isabel Feliu Subirana     Josep Genover Bosch 
 
 

Banyoles, 29 de novembre de 2022 
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