Plaça de l’Esglèsia, 1
08940 Cornellà de Llobregat

CONSELL MUNICIPAL D’ ESPORTS
Acta Num.2/2013 de la sessió del 24 d’abril de 2013

Acta presa de la sessió del Plenari del Consell Municipal d´ Esports del dia 24 d’abril de
2013 que té lloc a la Sala polivalent del Pavelló de Sant Ildefons a les 19:30 hores.
Assisteixen a la sessió, el Vicepresident del Consell Municipal Sr. José Manuel Parrado
Cascajosa, en funcions del President- Delegat; el Secretari Sr. Salvador Valls Cuello, el
coordinador d’activitats esportives del Departament d’Esports Sr. Oriol Serra, el
responsable del programa d’esport en edat escolar Sr. Abel Rojo, la responsable
d’instal·lacions Sra. Ascensión Padilla, i les persones relacionades:

 Núria Castillo Conca
 Sergio Gómez Márquez
 Maximiliano Palacios
Palacios
 Manel González Garcia
 Jordi Rosell i Segura
 Josep Lluís Galé Mateo
 Antonio Espín
 Manuel Moreno
 Oscar Catalan
 Jesús Sanz Brota
 Miquel Badrines i Tapia














Tomàs Moreno Sánchez
Josep Rey Moreno
Servando Jiménez Ibáñez
Miguel Lopez Sánchez
Nicolás Plaza Arcos
Àlex Talavera
Jordi Portet i Fontseré
José Antonio Gálvez Recio
Manuel Quesada Garrigos
Jorge Rodríguez Romera
Ferran Blanco Ferreres
Miquel Gutiérrez Soriano










Mireia Navarro
Agustí Flores Aguilar
Santiago Martin Gutiérrez
Andrea Riu Pascual
Miguel Fernández Vázquez
Daniel Garcia Llargues
Mª Rosa Ferreruela Arias
Mª de los Llanos Pérez
González
 Mª Pilar Milla

S’inicia la sessió plenària amb la paraula del Sr. José Manuel Parrado com a regidor del
Departament d’esports, agraint la presència de tots els assistents. i explicant el motiu de
la realització del Consell Municipal: elecció dels premiats per a la Festa de l’Esport 2013 i
l’explicació de diferents esdeveniments esportius ( Cloenda de l’Esport en Edat Escolar)
així com es tractaran les esmenes que puguin sorgir en relació al reglament regulador del
servei municipal d’esports de Cornellà.

PRIMER PUNT.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Presentada l’acta del Consell Municipal d’Esports anterior en temps i forma als membres
del Consell, el Sr. Jordi Rosell demana que quedi constància en acta que la convocatòria
del consell municipal del 19 de març 2013 no es va rebre amb suficient antelació, ja que
les cartes es varen rebre el mateix dia del Consell, motiu pel qual el seu grup municipal
(CiU) no va poder preparar i participar com pertoca en el mateix.
EL Sr. Maximiliano Palacios, expressa que el seu grup municipal ( PP ) tampoc va rebre
amb suficient temps la convocatòria del Consell Municipal del 19 de Març 2013, motiu
pel qual tampoc varen poder preparar i participar com pertoca en el mateix.
Sense cap altra prec i pregunta, s’aprova l’acta de la sessió anterior.
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SEGON PUNT.- PREMIATS FESTA DE L’ESPORT 2013
El Sr. José Manuel Parrado explica que s’inicia el procés de selecció dels premiats per a
la Festa de l’Esport. Totes les entitats i el propi Departament d’Esports defensen les seves
propostes i es realitza una votació premi per premi fins a decidir finalment els premiats
d’enguany:

Premi
Premi premsa, radio i TV:
Premi trajectòria esportiva:
Premi a la tasca social de
l'esport:
Premi gesta catalana:
Premi gesta del Baix Llobregat:
Premi a la promoció esportiva:
Premi especial forjador de
l'esport:
Premi Dona i Esport (Nou premi
d’enguany):
Premi menció especial de
l'esport de Cornellà:
Premi ciutat de Cornellà:

Primer
Josep Gallofré Sans
“Gallo”
Anna Lluch Saura
Miguel Fernández
Sanchez
Andrea Fuentes Fache
Equip Futbol Femení
Levante Las Planas
Coordinadors del Pla
Català Esport a
l’Escola
Matías Polo Club
Delfos

Segon

Tercer

Premsa del Baix
Mª Carmen
Paredes
AAVV Almeda
Club Patí Vendrell
Ignacio Ávila
Alfredo Fernández
Javier Navarro

Emilia Cano Camacho
José Gálvez Alcaide
Kilian Jornet Burgada

Selecció
Espanyola de
Futbol

Selecció
Espanyola
d’Handbol

Durant la votació es fa el recordatori que el criteri que sempre s’ha seguit i que se seguirà
també enguany és que es lliurarà a aquells esportistes que vinguin a l’acte o que, només
en el cas que no puguin venir per la pròpia competició, vinguin representats per alguna
persona molt propera. Aquells premiats que declinin el premi o la invitació, deixaran de
ser premiats i es passarà a la segona elecció i així successivament.
Un cop acabada l’elecció dels premis especials, es fa èmfasi a que totes les entitats
repassin que els noms dels seus premis individuals estan correctes. Per altra banda, es
fa el recordatori que aquelles entitats que tinguin algun possible premi d’ascens de
categoria, ho comuniquin amb temps per a que el Departament d’Esports pugui fer la
previsió. El criteri que se segueix amb el premi d’ascens de categoria és que es premiarà
a tots aquells equips que han ascendit durant la temporada 2012-2013, fins el dia de la
celebració de la Festa de l’Esport ( enguany el dia 7 de juny). Aquelles modalitats
esportives que van per anys naturals i no per curs, si el seu equip fa l’ascens després del
dia 7 de juny, aquest es premia a la següent Festa de l’Esport.
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TERCER PUNT.- INFORMACIÓ D’ALTRES PROGRAMES I ESDEVENIMENTS :
CLOENDA DE L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR, ETC.
El Sr. Oriol Serra agafa la paraula i explica breument la Cloenda de l’Esport en Edat
Escolar pel proper 25 de maig 2013 al Parc de Can Mercader. Es busca la participació

de totes les entitats esportives de Cornellà. L’ obertura del Parc serà a les 9 del
matí, es farà el tradicional lliurament de trofeus de JJEE ( Un per equip) + Trofeu
“Joc Net” de l’equip més net segons les actes verdes. Un cop acabat el lliurament
hi ha l’ inici de les activitats amb un conjunt de més de 40 activitats lúdic
esportives, com s’ha vingut fent en els darrers anys. És un dia obert a tots els
ciutadans i ciutadanes del municipi tenint com a element principal la família i
l’esport saludable
Es fa el recordatori que aquelles entitats que tinguin equips o participants als
JJEE podran recollir les seves samarretes al Estadi Municipal entre el 15 i 17 de
Maig. Per qualsevol dubte o aclariment contactar amb el responsable dels JJEE:
Abel Rojo (933770212 ext 1466)
Les entitats esportives poden col·laborar de qualsevol de les formes següents:
Organització d’Activitats, Organització i gestió de l’ “stand” de l’entitat per
“vendre” els seus productes, Participació en el disseny i organització
de
l’esdeveniment, Aportacions de millores i suggeriments per part de l’entitat.
Aquelles que vulguin participar han d’omplir i lliurar la fitxa model al
Departament d’Esports com a màxim el proper 6 de maig.
Un cop explicada la cloenda, el Sr. José Manuel Parrado explica que el tema que
es tracta tot seguit són les esmenes que puguin sorgir en relació al reglament
regulador del servei municipal d’esports de Cornellà.
El Sr. Parrado explica que la voluntat de l’equip de govern era que aquest fos un
document consensuat per totes les parts implicades, fet com a marc teòric que després es
concretaria amb reglaments instal·lació per instal·lació, i que aquesta havia estat publicat
a mode d’esborrany per tal que totes les entitats i grups municipals poguessin dir-hi la
seva. Aquestes es podien entrar fins avui mateix, a l’oficina d’atenció al ciutadà del
mateix ajuntament o pels canals oficials pertinents. Un cop aquestes estiguin rebudes i
valorades pel Departament d’Esports i els diferents departaments implicats de
l’Ajuntament, el Sr. José Manuel Parrado explica que es convocarà un Consell Municipal
específic per a parlar de les esmenes rebudes, que aproximadament es farà al mes de
juny.
Un cop fet l’argumentació per part del Sr. Parrado, ningú realitza cap aportació,
expressant conformitat al procés explicat.
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QUART PUNT .- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. José Manuel Parrado dóna la paraula a qualsevol dels membres presents que
tingui un prec i/o una pregunta.
I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió per indicació de la Presidència –
Delegada, quan són les 21:30 hores, perquè quedi constància del que s’ha tractat i dels
acords presos, estenc aquesta acta amb el vist – i plau – del President Delegat.

El Secretari
Sr. Salvador Valls Cuello
Cornellà de Llobregat, 24 d’abril de 2013

El Vist-i-plau
Sr. José Manuel Parrado

