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S’inicia la sessió a les 19:00 hores en segona convocatòria i amb l’assistència de 26 entitats 

representades. 

La senyora Blanca Albà  , presidenta  del CE Garraf , dona  la benvinguda   als  assistents i llegeix 

l’ordre del dia de l’assemblea. 

1-Es fa lectura de l’acta de l’assemblea anterior que s’aprova per unanimitat. 

2-En Jordi Carbonell exposa un resum de les activitats realitzades al llarg del curs 2018/2019 , 

tot repassant el document que s’ha entregat als assistents , on es recull tota la informació sobre 

les mateixes, destacant :  

• JEEC (Esports Associació) 5 esports / 1610 esportistes / 129 equips / 1407 partits 

• JEEC (Esports individuals) 10 esports / 670 esportistes / 34 jornades organitzades 

• ASTD (PCEE) 11 activitats / 25 jornades / 5786 participants 

• LLIGA COMARCAL FUTBOL-7 (lleure) 30 equips / 449 jugadors / 299 partits 

Així mateix s’informa de l’organització, , entre altres activitats,  de diversos blocs del Curs de 

Monitor/a d’Activitats de Dinamització de l’Àmbit Poliesportiu, el Torneig Bàsquet Garraf i 

diversos Mini Campus. 

3-Es presenta la liquidació del pressupost 2018: 

• TOTAL INGRESSOS  303.454,79€ / TOTAL DESPESES 303.479,02€ 

• Resultat exercici 2018 : - 24.23 € .  

S’aprova per unanimitat un cop justificades les diverses partides i consultats els documents 

lliurats. 

4-Es presenta la proposta de pressupost per l’any 2019:  

• TOTAL INGRESSOS 310.345,00€ / TOTAL DESPESES 310.345,00€  

S’aprova per unanimitat desprès d’ explicar que en aquest pressupost estan incloses les 

aportacions municipals i del Consell Comarcal del Garraf que en un 45% es destinen als 

Programes 1-2 i 3 d’esport escolar subvencionats, també, pel Consell Català de l’Esport. 
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5-En el torn de paraules es posa  evidència la pèrdua de participació en els MINI JOCS i la voluntat 

per part de l’estructura tècnica del Consell de remuntar aquesta activitat amb noves propostes. 

Així mateix s’exposa que un cop coneguts els nous cartipassos municipals de la comarca, i tant aviat 

com els ajuntaments i el Consell Comarcal del Garraf  comuniquin oficialment els seus nous 

representants, caldrà convocar una assemblea extraordinària per procedir a la elecció de la nova 

Comissió Directiva del Consell Esportiu del Garraf pel període 2019-2014. Aquesta assemblea 

s’haurà de convocar, obligatòriament, abans del 3 de desembre. 

 

Sense més temes a tractar finalitza l’assemblea a les 19:35 hores. 

 

 

 

Maria Blanca Albà                                             Sr. Narcís Pineda 
                                      Presidenta                                                                  Secretari 

 


