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ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

Acta de l’Assemblea General Extraordinària del Consell Esportiu L’Hospitalet, celebrada 

presencialment el dia 15 de desembre de 2021 a les 19 hores. 

CENTRES I ENTITATS REPRESENTADES AMB VEU I VOT 

Entitat / Centre Educatiu Persona representant 

CF Don Bosco Alejandro Alarcón 

AJ Pla de Llobregat Mònica Tena 

BC Tecla Sala José María Ortiz 

CE Joventut L’Hospitalet Xavier Colom 

AE Bellsport José Muñoz  

CE Jaume Balmes Antonio Bermudo 

Agrupació Esportiva Santa Eulàlia Fernando Leiva 

AEC Collblanc - La Torrassa Luis Sánchez Sánchez 

Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic Pepe García 
 

Assistents amb veu però sense vot 

A la taula son presents 

 María Teresa Revilla – Presidenta  

 Eduard Galí – Director 

 Salvador Grabulos i Xavier Jorba – Auditors empresa Zenit Auditores y 

consultors, SLP 

En representació de la Comissió Directiva del Consell Esportiu L’Hospitalet a més de la 

presidenta són presents: 

 María Barrero Fernández – Vicepresidenta 

 Míriam Domínguez Torres – Secretària 

 Abel Dorante Blanco – Vocal 

 Eva Ballarín Lana – Vocal 
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Eduard Galí presenta l’ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació dels comptes reformulats de l’exercici 2020 i de la liquidació del 
pressupost de l’exercici junt amb el corresponent informe d’auditoria de 
comptes anuals. 

 

2. Aprovació de la gestió duta a terme durant l’exercici 2020 per la Comissió 
Directiva.  
 

3. Projectes i Agenda Esportiva primer semestre any 2022. 
 

4. Precs i preguntes.  
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1. Aprovació dels comptes reformulats de l’exercici 2020 i de la liquidació 
del pressupost de l’exercici junt amb el corresponent informe d’auditoria 
de comptes anuals. 

 

2. Aprovació de la gestió duta a terme durant l’exercici 2020 per la Comissió 
Directiva.  
 

La presidenta Maite Revilla explica que, tal i com es va acordar a l’Assemblea General 

Ordinària del 28 de juny de 2021, l’entitat ha encarregat una Auditoria General de 

Comptes pels següents tres exercicis a l’empresa Zenit Auditores y Consultores, SLP. 

Al llarg dels mesos de setembre i octubre s’ha estat treballant aquest procediment. Un 

cop els responsables de l’empresa Zenit van emetre les seves conclusions van reunir-

se amb els/les membres de la Comissió Directiva de l’entitat per aconsellar-los sobre la 

conveniència de reformular els comptes aprovats a l’Assemblea del 28 de juny i 

presentar-los de nou a l’Assemblea per la seva aprovació conjuntament amb l’informe 

Auditor. 

El senyor Salvador Grabulos explica extensament les conclusions del seu informe en el 

que s’emet una opinió amb salvetats.  

Aquestes salvetats estan fonamentades en la “impossibilitat de verificar la raonabilitat 

de les xifres comparatives que figuren en la correcta imputació del tall d’operacions 

dels ingressos i despeses entre ambdós exercicis i per tant el seu impacte en el compte 

de resultats de l’exercici 2020. Tampoc ens ha estat possible avaluar l’existència de 

possibles contingències fiscals pels exercicis oberts a inspecció”. 

La reformulació dels comptes per reflectir la imatge fidel de l’entitat obeeix a la 
necessitats de corregir les errades que hi havia en la comptabilitat. Tot i que la 
reformulació no ser una pràctica habitual, es perfectament legal i amb aquesta, la 
comissió directiva està complint amb la seva responsabilitat de presentar a 
l’Assemblea uns comptes que recullen la imatge fidel de l’entitat. 
 
Es lliura als/es assistents un balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2020, el 
compte de resultats abreujat, l’estat de canvis en el patrimoni net abreujat i la 
memòria abreujada corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data. 
 
Salvador acaba la seva explicació enviant un missatge tranquil·litzador als membres de 

l’Assemblea sobre la viabilitat i continuïtat de l’entitat en la qual ja s’han produït 

canvis notables en els processos de control, administració i gestió econòmica. 
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Antonio Bermudo comenta que, tot i estar a finals de l’any 2021, però tot i així s’estan 

aprovat els comptes anuals de l’any 2020 i no la Previsió de Tancament de l’any 2021 i 

el Pressupost de l’any 2022. 

Salvador Grabulos li fa la reflexió sobre els timings i les accions que s’han anat 

succeint en els darrers mesos i Eduard Galí i Maite Revilla li responen que la intenció 

de la Comissió Directiva es convocar a l’Assemblea Ordinària que s’haurà de celebrar 

en els primers mesos de l’any 2022 i en aquesta la Comissió Directiva presentarà els 

comptes anuals de l’any 2021 auditats i el Pressupost global de l’entitat per l’any 2022. 

Fernando Leiva transmet la seva total confiança cap als membres de la comissió 

directiva i el director del Consell. 

La presidenta Maite Revilla sotmet la presentació dels comptes i la gestió duta a 

terme per la Comissió Directiva al llarg de l’any 2020 a l’aprovació dels membres de 

l’assemblea. 

Els resultats son: 9 vots a favor, 0 en contra, 0 abstencions.  

Per tant, s’aprova per unanimitat els comptes anuals de l’any 2.020 auditats i la 

gestió de la comissió directiva en l’any 2.020. 

3. Projectes i Agenda Esportiva primer semestre any 2022. 
 

Eduard Galí presenta als/les assistents la memòria d’activitats de la temporada 20/21 
ja publicada al portal de transparència i un informe de les activitats i projectes 
desenvolupats en aquesta part inicial del curs 21/22 amb dades de participació. 
 
També es presenta una proposta d’activitats i calendari previst pel primer semestre de 
l’any 2022 que es lliurarà a les entitats com annex a l’Acta de l’Assemblea. 
 

4. Precs i preguntes.  
Sense més qüestions, a les 20:15 hores, es dona per finalitzada l’Assemblea General 

Extraordinària del Consell Esportiu L’Hospitalet. 

 

 

 

 

Sra. María Teresa Revilla Sánchez Sra. Míriam Domínguez Torres 
Presidenta Secretaria 
          

L’Hospitalet de Llobregat, a 15 de desembre de 2021 
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