ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX
LLOBREGAT

Dades de l’Assemblea:
Dia:

3 de juliol de 2019

Hora:

1a. Convocatòria a les 17.00 hores
2a. Convocatòria a les 17.30 hores

Lloc:

Consell Comarcal del Baix Llobregat
Parc de Torreblanca
Ctra. N-340 km 1249
08980 Sant Feliu de Llobregat

Ordre del dia de l’assemblea general ordinària:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.
2. Donar compte de l’estat d’execució de l’estudi del Pla d’Innovació de l’Esport de la comarca
3. Donar compte de la posada en marxa del Servei d’Atenció a les entitats esportives del Baix
Llobregat.
4. Donar compte de la creació de l’Escola de formació del Baix Llobregat “Domingo Martínez”
5. Donar compte de la candidatura “Ciutat Juga Verd Play” per al curs 2019-2020.
6. Memòria d’activitats del curs 2018-2019.
7. Pressupost del Consell Esportiu per al curs 2019-2020.
8. Presentació projecte d’activitats i serveis per al curs 2019-2020.
9. Assumptes sobrevinguts.
10. Precs i preguntes.
A les 17.30 hores s’inicia l’Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Baix Llobregat.

Hi assisteixen 17 socis amb dret a vot, que conformen un 15,98 % sobre la totalitat dels socis amb dret a
vot.
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària
El Sr. Valls, com a president del Consell, dona la benvinguda als assistents i dona pas al primer punt del
dia, Aprovació de l’acta de l’anterior Comissió Directiva. Ja que l’acta es va enviar per correu no es
considera necessària la seva lectura. Es demana la seva aprovació resultant aprovada per unanimitat.

2. Donar compte de l’estat d’execució de l’estudi del Pla d’Innovació de l’Esport de la comarca
El Sr. Valls informa que ja s’han realitzat les primeres reunions del pla, un pla que té la voluntat de ser
un projecte innovador per a desenvolupar serveis mancomunats en una Comarca Activa que respongui a
les necessitats de la població del Baix Llobregat. Afegeix que es vol sumar als LABS municipals per enriquir
el procés participatiu i alhora empoderar al sistema esportiu creant espais de cocreació per al disseny d’un
model esportiu innovador. Continua dient que ens trobem davant una oportunitat per buscar projectes
conjunts entre municipis i fer propostes que puguin posar en valor la importància de les regidories d’Esport
dins la política municipal, en el marc de plantejament de ciutats actives i saludables. Afegeix que s’ha
realitzat ja una reunió amb els caps d’Esports de la comarca per captar opinió, detectar problemes i
necessitats i fer propostes.
No hi ha cap pregunta i es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.
3. Donar compte de la posada en marxa del Servei d’Atenció a les entitats esportives del Baix
Llobregat.
El Sr. Valls informa que a partir del mes de setembre es posarà en marxa el Servei d’Atenció a les
entitats esportives del Baix Llobregat. Destaca que es tracta d’un servei mancomunat que es pretén donar
des del Consell Esportiu a l’associacionisme sense ànim de lucre de la comarca que es troba actualment en
una situació delicada degut a l’increment de la pressió normativa en els diferents àmbits (jurídic, laboral,
comptable i fiscal).
A continuació explica breument el paquets que contempla la proposta:
1. Assessorament i administració amb funcions de:
Assessorament presencial i telemàtic a totes les entitats esportives del Baix Llobregat (en cas d’alta
demanda, es prioritzaran les entitats participants dels programes del Consell Esportiu)
Redacció informe personalitzat
Treballs administratius relacionats amb la difusió, newsletter, etc.
2. Suport i gestió documental i administrativa amb una oferta de diferents paquets de serveis amb
preus diferents amb la voluntat de donar cobertura a les diferents necessitats de les entitats
esportives.
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3. Formació: Accions formatives diverses adreçades per tal de dotar als agents implicats en la gestió
de les entitats esportives d’eines i recursos per millorar el sistema esportiu.
El Sr. José Antonio Pérez demana la paraula per transmetre en primer lloc la satisfacció envers al
programa formatiu d’aquest curs i pregunta si el servei estarà obert a totes les entitats del Baix Llobregat.
El Sr. Valls respon que el servei estarà obert a totes les entitats esportives de la comarca però puntualitzant
que si la demanda és molt alta, es prioritzarà a aquelles que tinguis vinculació amb el projecte esportiu del
Consell Esportiu.
El Sr. Tonyo González pregunta si les entitats esportives poden sol·licitar directament el servei.
El Sr. Valls respon que les entitats esportives poden sol·licitar el servei directament tot i que es
recomanable que aquesta sol·licitud es canalitzi a través del seu corresponent ajuntament. Afegeix que està
previst facilitar al màxim tota la informació sobre el servei per tal d’arribar a tot el territori.
No hi ha cap pregunta més i es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.
4. Donar compte de la creació de l’Escola de formació del Baix Llobregat “Domingo Martínez”.
El Sr. Valls informa que s’ha creat l’Escola de formació del Baix Llobregat Domingo Martínez, escola
que aglutinarà totes les accions formatives que es fan des del Consell Esportiu. En aquest sentit, recorda
que el Domingo va ser un mestre i referent per tots aquells que hem treballat o treballem per l'esport,
d’aquí el motiu de posar el seu nom a l’escola.
No hi cap pregunta ni intervenció al respecte i es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.
5. Donar compte de la candidatura “Ciutat Juga Verd Play” per al curs 2019-2020.
El Sr. Valls comenta que el municipi de Sant Feliu de Llobregat serà Ciutat Juga Verd per al proper curs
2019-2020 atès que el municipi ha estat un referent comarcal en tots els àmbits esportius coorganitzats
amb el Consell Esportiu durant el present curs escolar.
Explica que amb aquesta candidatura es vol reconèixer les polítiques esportives locals que
contribueixen a millorar el nivell general de la salut i l’educació dels seus ciutadans, a través de l’exercici i
l’activitat física, la transmissió de valors través de l’esport i el foment de la igualtat d’oportunitats entre tots
els ciutadans.
Per tancar aquest punt, comenta que per la propera candidatura de “Ciutat Juga Verd Play” s’enviarà a
l’inici del proper curs els criteris a complir per poder sol·licitar la candidatura i anima als assistents a
presentar-s’hi.
No hi cap pregunta ni intervenció al respecte i es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.
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6. Memòria d’activitats del curs 2018-2019
El Sr. Salvador Valls dona el torn de paraula a la gerent del Consell per tal de que faci una breu
ressenya dels aspectes més destacats de la memòria d’Activitats del Consell del curs 2018-2019.
La gerent del Consell, la Srta. Eva Calbó comença amb el primer punt de la memòria, Els Jocs Esportius
Escolars, destacant les dades de participació i la importància del protagonisme d’altres agents en el
programa com els tècnics, delegats, tutors de joc, tutors de grada i públic. A continuació exposa les dades
de participació del Juga Verd Play així com de les activitats complementàries del programa. Tanca posant
en èmfasi la millora de la dinàmica de votacions dels diferents agents que participen en el sistema, millora
que es pot associar directament a la creació de l’escola de tutors de joc i el seguiment exhaustiu del comitè
Juga Verd Play de la resta d’agents així com en els canvis tecnològics implementats aquesta temporada
(tancament immediat de les valoracions i acta digital). Destaca també l’important paper de l’equip de
difusió que cada cap de setmana s’encarrega d’informar a les famílies sobre el funcionament del programa.
El Sr. Valls intervé per afegir que aquest curs s’han imposat sancions en la normativa per garantir la
participació per part de tots els agents implicats.
Tot seguit, la Srta. Calbó explica breument les accions complementàries al programa que s’han
realitzat aquest curs com la trobada d’INEFC.
Per últim posa en valor les experiències basades en el Juga Verd Play que es porten a terme més enllà
de la comarca com és el cas del programa “VADI, Juega en Valores” del govern d’Aragó.
El Sr. Valls intervé per donar detalls del servei d’assessorament que des del Consell Esportiu s’està
donant a l’equip tècnic d’Aragó i destaca la importància de compartir coneixements i experiències amb
aquest tipus de serveis. Afegeix que també s’està treballant per encàrrec del Consejo Superior de Deportes
en una proposta adaptada per implementar a nivell estatal.
Tot seguit, la Srta. Calbó explica breument les accions de sensibilització que s’han realitzat als esports
individuals i el sistema Juga Verd Play Indi.
A continuació la Sra. Calbó exposa les dades del pla d’ajuda. Es genera debat entre diferents assistents
al voltant de la baixa demanda d’aquest ajut. Es conclou que aquesta poca demanda es deu a l’existència
d’altres tipus d’ajut als esportistes amb dificultats econòmiques com són les beques que atorguen els
ajuntaments.
El Sr. Valls recorda que aquest pla va néixer en un moment de crisi per donar suport a les entitats i
escoles i garantir que tots els seus esportistes realitzessin una pràctica esportiva amb l’assegurança
corresponent.
La Sra. Calbó conclou aquest punt enumerant la participació de les finals supracomarcals.
No hi ha cap intervenció ni pregunta al respecte.
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La Srta. Calbó continua amb el segon punt de la memòria, El Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE).
Destaca que aquest curs han renovat la seva participació al PCEE un total de 107 centres educatius (27
Instituts de secundària, 65 Escoles i 15 centres concertats). Hem tingut 3 baixes respecte al curs passat:
l’escola Petit Món-Felisa Bastida de Castelldefels, l’escola Joan Maragall de Sant Andreu de la i l’Institut
Creu de Saba d’Olesa de Montserrat. A continuació, la Srta. Calbó enumera els centres educatius que han
fet ús aquest curs escolar del fons econòmic de contingència social.
El Sr. Jaume Vergés intervé per exposar la davallada de la dotació econòmica del PCEE i manifesta la
necessitat de posar en valor el paper dels dinamitzadors de joc oferint-los formacions (especialment als
alumnes de primària).
Sense cap altra qüestió, es dona pas al següent punt de la memòria, Les activitats i projectes
formatius.
La Srta. Calbó posa en èmfasi la bona acollida que ha tingut tot el paquet formatiu inclòs al “Pla de
formació per al professorat d’ EF” reconegut pel Departament d’Ensenyament així com el pla formatiu per a
entitats esportives i altres cursos. S’han realitzat 48 accions formatives amb un total de 1.451 alumnes. A
continuació, posa en valor la creixent demanda d’organització de CIATES durant els mesos de juny i juliol,
fruit de la necessitat de les entitats esportives de regularitzar al personal tècnic.
La Srta. Calbó continua amb el següent punt de la memòria, Les activitats de promoció esportiva. Posa
de manifest l’èxit que té aquest tipus d’activitats i destaca les novetats d’aquest curs: les sessions de
promoció esportiva a l’escola de beisbol, l’activitat de làser run, la trobada lúdica-aquàtica i les trobades de
beisbol. En relació a les sessions de promoció esportiva a l’escola de beisbol s’acorda “posar” preu com a la
resta d’activitats de promoció esportiva.
No hi ha cap altra intervenció i es dona pas al següent punt de la memòria, Els serveis esportius als
municipis.
La Srta. Eva Calbó cita breument els serveis que el Consell ha executat durant aquest curs i destaca la
fidelització dels mateixos.
La Srta. Calbó dona pas al següent punt de la memòria, Les activitats d’estiu, i presenta les xifres
provisionals de l’activitat Pedals als casals que s’està desenvolupant durant el mes de juliol.
Per tancar la memòria d’activitats del Consell, la Srta. Eva Calbó presenta l’últim punt, Resum de
participants activitats, on es recullen tots els participants del Consell Esportiu del curs 2018-2019 aclarint
que falten les dades de participació del PCEE així com les de les activitats que encara estan en curs.
El Sr. Valls pren la paraula i destaca l’important volum de participants que el Consell Esportiu dinamitza
amb els diferents programes i serveis esportius, ja sigui a través de l’oferta tradicional de competició (jocs
escolars) com a través de l’oferta d’activitats de promoció esportiva. Posa de manifest que el treball que
s’està fent des del grup de professorat d’Educació Física així com des dels Ajuntaments és clau per
aconseguir aquestes xifres.
No hi ha cap altra intervenció, s’aprova per unanimitat la memòria del curs 2018-2019 i es dona pas al
següent punt de l’ordre del dia.
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7. Pressupost del Consell Esportiu per al curs 2019-2020.
La Sra. Calbó comenta que a la documentació que se’ls ha lliurat tenen el pressupost per al curs 20192020. Aquest és un pressupost equilibrat que preveu unes despeses i uns ingressos totals de 1.046.179,00
euros.
A continuació explica de manera resumida les principals partides del pressupost:
A nivell de despeses:
La partida despeses de personal (1) inclou tant el personal del funcionament ordinari del
Consell com el personal associat als serveis prestats als municipis. Aquest pressupost inclou a
més la incorporació d’un tècnic que tindrà per finalitat impulsar el programa d’Esport Popular.
Tot i així, l’import total és similar al del curs passat.
La partida de despeses de tramitacions assegurances (2) contempla 17.150,00€ degut al
pagament que hem de fer a la UCEC en concepte de llicència compartida (1,25€ per participant)
La partida de subministraments, proveïdors i altres (3) inclou totes les despeses gestoria i
auditoria, assessoraments fiscals, dotació d’insolvències de clients i les amortitzacions (5.000
aproximadament).
Dins la partida de Jocs Escolars (4) estan inclosos els ajuts als municipis organitzadors de
competicions comarcals d’esports individuals i el pagament dels jutges i tutors de joc. Inclou
també totes les accions que tenim previstes implementar durant el curs que ve per tal de
millorar el funcionament del programa de Jocs Escolars/Juga Verd Play com les derivades de les
necessitats tecnològiques (APP i PlayOff), l’escola de tutors de joc, accions de màrqueting i
publicitat, l’acte de reconeixement als valors Juga Verd Play i la celebració del 2n Congrés.
Dins la partida del PCEE (5) estan inclosos la previsió dels ajuts econòmics dels centres
educatius de zones de màxima complexitat socioeconòmica del PCEE (80.000€)
Dins la partida Altres activitats (8) s’inclouen les despeses vinculades a activitats i serveis prestats
als municipis.
Dins la partida del Servei d’Atenció a les entitats esportives (9) s’inclouen 900 hores anuals de
servei per realitzar l’ assessorament presencial i/o telemàtic a totes aquelles entitats esportives
amb seu al Baix Llobregat.
Dins la partida del Projecte d’Innovació de l’Esport de la Comarca (10) s’inclouen totes les accions
encaminades a la definició i concreció d’aquest projecte.
A nivell d’ingressos:
Dins la partida de Subvencions establertes (1) estan incloses la subvenció del CCE pel
desenvolupament dels programes d’esport escolar (JEEC i PCEE) i els ajuts econòmics dels
centres educatius de zones de màxima complexitat socioeconòmica del PCEE. No es contempla
la subvenció de la Diputació de Barcelona perquè no es preveu rebre cap tipus d’ajut per part
d’aquesta institució.
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Afegeix que la partida de Gestió i tramitació d’inscripcions i llicències contempla l’ increment
de l’IPC (1,6%). Això es tradueix en una pujada de 0,22 € per participant de la quota de
participació dels Jocs Esportius Escolars que seria de 14,22€. Aquest increment permetrà per
una banda compensar el cost de llicència compartida de la UCEC i per altra equilibrar el
pressupost. Recorda que aquest llicència és única per tots els esports convocats des del
Consell Esportiu i que inclou una assegurança d’accidents.
Dins la partida d’Altres ingressos (3) s’inclouen possibles ingressos provinents de
patrocinadors.
Dins la partida d’altres activitats (8) estan inclosos els ingressos generats pels diferents serveis
prestats als municipis.
El Sr. Valls tanca aquest punt destacant que el Consell aposta per l’increment del pressupost en pro de
la millora de la qualitat dels serveis que ofereix el Consell Esportiu i recorda la importància que té el fet de
que els Ajuntaments confiïn en el Consell Esportiu com a prestador de serveis per tal de garantir la
sostenibilitat econòmica de tot el projecte esportiu. Afegeix també que aquest equilibri econòmic no seria
possible si els Ajuntaments no assumissin les despeses dels tut@rs de joc.
No hi ha cap intervenció ni pregunta al respecte.
S’aprova per unanimitat l’ increment de 0,22 € per participant de la quota de participació dels Jocs
Esportius Escolars per finançar l’activitat comarcal del Consell més la part corresponent a la llicència
compartida de la UCEC.
S’aprova per unanimitat el pressupost d’activitat econòmica per al curs 2019-2020.

8. Presentació projecte d’activitats i serveis per al curs 2019-2020.
El Sr. Valls exposa breument la proposta d’activitats i serveis nous que el Consell Esportiu vol impulsar
el curs que ve:
Servei d’Atenció a les entitats esportives
Projecte d’Innovació de l’Esport de la Comarca
Programa d’Esport Popular: S’està treballant en el disseny d’un programa esportiu de lleure
per a adults de 25 a 60 anys per atendre demanda no resolta actualment.
“II Congrés Juga Verd Play. Els valors també compten”
Proposta CSD
Projecte 40è aniversari/Història del CEBLLOB: projecte que es sumarà al Juga Verd Play (3er
temps i el valor dels coneixements històrics i del sistema esportiu)
Obertura del RCD Espanyol a la comarca: acord d’intercanvi d’interessos entre ambdues
entitats (mediàtic-contacte territori)
S’aprova per unanimitat la proposta d’activitats i serveis per al curs 2019-2020.
No hi cap altra intervenció i es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.
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9. Assumptes sobrevinguts

S’exposen breument diferents temes:
Eleccions del Consell Esportiu. El Sr. Valls informa que aquest curs es celebraran eleccions al
voltant del mes de novembre.
Els Worlds Games. El Sr. Valls informa que aquesta setmana s’estan celebrant els Worlds
Games a Terres de l’Ebre. El Consell Esportiu anirà amb una expedició de tècnics del propi
Consell i dels municipis per viure i conèixer de primera mà l’experiència.
Llei de l’Esport. El Sr. Valls informa que s’està consensuant un document per iniciar una taula
de negociació entre els diferents agents implicats i desactivar la ILP.
Pèrdua d’equips d’handbol. El Sr. Grande manifesta la seva preocupació perquè es preveu una
baixada molt significativa d’equips d’handbol per a la propera temporada degut a la nova
oferta de competició de la Federació Catalana d’Handbol
El Sr. Valls comenta que el Consell és coneixedor d’aquesta situació i manifesta que el Consell
no renunciarà al seu model de competició basat en els valors en pro del model de rendiment
de la Federació. Afegeix que la voluntat del Consell és garantir una competició de qualitat i
evitar la davallada d’esportistes d’aquest esport independentment del model de competició i
que actuarà per tractar de buscar solucions.
Competició única. El Sr. Valls informa que seguint la línia de treballar per la igualtat
d’oportunitats, integrar la perspectiva de gènere en la promoció i organització d’activitats
físiques i esportives i fer un esport més coeducatiu els Jocs escolars es convocaran sota el
concepte de competició única, és a dir, agrupant els equips i/o esportistes per nivell sense
segregar en funció del sexe. Afegeix que durant els terminis d’elaboració de calendaris es farà
partícip a les entitats implicades, s’atendran peticions i es valoraran situacions concretes per
tal de garantir l’equitat a la competició.

No hi ha cap assumpte sobrevingut i es dona pas al següent punt de l’ordre del dia.

Parc Torreblanca -Ctra. Nacional 340 Km. 1249. 08980-St. Feliu de Llobregat Tf. 93.685.24.00 Tf/fax. 93.685.20.39
E-mail: cebllob@cebllob.cat http://www.cebllob.cat/cebllob
C.I.F. G.58.014.838

10. Precs i preguntes.

El Sr. Valls demana als assistents si tenen alguna pregunta o volen fer alguna aportació.
No hi ha cap prec ni pregunta.

A les 19.30 hores es dona per finalitzada aquesta Assemblea General Ordinària.

Richard Calle Martínez
DNI 44193063-N
Secretari
Consell Esportiu del Baix Llobregat

Vist i plau
Salvador Valls i Cuello
DNI 35099194-K
President
Consell Esportiu del Baix Llobregat

Sant Feliu de Llobregat, 3 de juliol de 2019.
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