Plaça de l’Esglèsia, 1
08940 Cornellà de Llobregat

CONSELL MUNICIPAL D’ ESPORTS
Acta Num.1/2019 de la sessió del 21 de Març de 2019
Acta presa de la sessió del Plenari del Consell Municipal d’Esports del dia 21 de Maig del
2019 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 i les
persones relacionades:









José David Garcia.
Ernest Giralt i Batlle.
Hilario Aguilar Rodríguez.
Yolanda Santiago.
Jesús Andreu Gascón.
Manuel Moreno.
Francisco Rodriguez en
representació del Rugby
Club Cornellà.
 Miquel Badrines.
 Pedro Megias.
 Servando Jimenez.

 Jesus Manuel Gomez.
 Julian Blanco en
representació Basket
Femení.
 Jordi Portet.
 Alfredo Fernandez
Casanova.
 Jose Antonio Galvez.
 Alberto Casado en
representació de la U.E.
Sant Ildefons.
 Agustí Flores.











Jose Nuñez.
Antonio Carmona.
Oscar Bravo.
Benito Cuesta.
Daniel Garcia Llargues.
Ricardo Gomez.
Francesc Escolá.
Carla Palomar.
Ángel Miño Salinas.

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Informació Pressupostos Participatius 2020.
Informació sobre subvencions esportives 2019.
Informació projecte “Vacances en Pau” de Cornella Solidari.
Informació situació actual projecte Llei de l’Esport al Parlament Catalunya.
Informació altres activitats departament d’esports 2019.
Precs i Preguntes.

PRIMER PUNT.- Lectura i Aprovació acta anterior.
Presentada l’acta del Consell Municipal d’Esports anterior en temps i forma als membres
del Consell. Sense cap esmena ni petició de modificació, s’aprova l’acta de la sessió
anterior.
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SEGON PUNT.- Informació Pressupostos Participatius 2020.
En Jose Manuel Parrado dona entrada a Enric Termens, representant del
departament d’alcaldia de l’ajuntament que explica la proposta de pressupostos
participatius.
L’Enric explica el procediment que s’ha de fer per tal de poder fer propostes i com
seran les valoracions i votacions de les propostes acceptades. També demana que
a les entitats que informin als seus participants i destaca que les propostes han
de ser individuals, com a ciutadà, no poden ser com a entitat.
En acabar, l’Ernest Giralt pregunta si també és dona un feedback a aquelles
propostes que no han estat admeses per tal de que el ciutadà pugui presentar-la
de forma adequada al saber on ha estat l’errada. L’Enric li comenta que totes les
propostes reben resposta telemàtica.

TERCER PUNT: Informació projecte “Vacances en Pau” de Cornella Solidari.
(Es canvia l’ordre del tercer punt i el quart punt.)
En Jose Manuel Parrado presenta a l’entitat Cornellà Solidari, concretament a la
Pura Velarde i en Pedro Rodriguez. Inicia l’explicació la Pura Velarde, presentant
l’entitat i el projectes que fan. Concretament es centra en explicar els diferents
projectes que tenen, com el projecte “Vacances en Pau” però també d’altres com
el projecte Madrasa. També explica que tenen actuacions puntuals davant fets
exepcionals.
En Pedro amplia la informació sobre el Projecte “Vacances en Pau”, explican que
és un projecte de 2 mesos (Juliol i Agost) on els nens/es venen a una família
d’acollida. Durant el mes de Juliol estan en un casal i també és fan una sèrie de
proves mèdiques. En el mes d’Agost els nens/es estan amb la família d’acollida.
Per finalitzar, intervé la Carla que forma part d’una família d’acollida i explica la
seva experiència personal, animant a acollir sense por a que sigui un problema
per les famílies.
Tots tres animen a les entitats a ser famílies de acollida però sobretot a informar
als seus participants per a que la informació arribi a la màxima gent posible.
QUART PUNT: Informació sobre subvencions esportives 2019.
Agafa el torn de paraula en Abel Rojo i explica que les dates de presentació de les
subvencions seran del 20 de Març al 16 d’Abril del 2019, que les bases són molt
semblants a les del 2018 i destaca 3 aspectes molt importants: 1)Tenir justificats
els expedients anteriors. 2) No tenir temes pendents amb hisenda. En aquest
punt fa especial atenció repetint varies vegades que no complir aquest punt
significa no optar a subvenció.3) Cal entregar tota la documentació sol·licitada.
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En Jose Galvez, al finalitzar el Consell pregunta sobre la opció de modificar el
format de presentació de subvenció. L’Abel Rojo li explica que, la part tècnica, la
podem adjuntar en un annex, però que han de complir amb tota la informació
que es detalla. En canvi, la part administrativa ha d’estar com en el format
aprovat.
CINQUÈ PUNT: Informació situació actual projecte Llei de l’Esport al
Parlament Catalunya.
En Salvador Valls agafa el torn de paraula. Explica de on venim en relació a
aquest tema, partint del Pacte Nacional de l’Activitat Física. També situa que,
davant la innacció de la Generalitat, un sector com és la UFEC va presentar una
ILP que ha obtingut les signatures suficients per tal de que s’hagi de considerar a
nivell parlamentari.
Després d’aquest punt, explica que tota la resta de sectors esportius (UCEC,
Ajuntaments, Col·legis de professionals, Món educatiu, universitari, etc...) està
en contra d’aquesta ILP ja que dona el poder absolut a un ente privat com les
federacions. Amb aquesta situació, la Generalitat inicia una ronda de reunions
per tal de treballar una proposta de llei.
Finalitza explicant que al Setembre s’iniciaran les negociacions i que, fins llavors,
tots els que vulguin aportar la seva proposta, dubte, etc... s’han de posar en
contacte amb els seus punts referents, ja sigui un ajuntament, una federació,
etc...
SISÈ PUNT: Informació altres activitats departament d’esports 2019.
En Abel Rojo agafa el torn de paraula per tal d’explicar que el departament
d’esports fa uns mesos que ha iniciat la difusió del Butlletí d’Esports, que cada
dimarts s’envia als contactes que estan inscrits a la plataforma. Explica que és
una oportunitat per tal de fer difusió de temes relacionats amb les entitats i que
també poden veure les seves activitats en aquest butlletí.
Posteriorment explica que la Cloenda de l’Esport serà el dia 25 de Maig i que, qui
vulgui col·laborar, s’ha de posar en contacte amb la Mariona Gil.
Per finalitzar explica que la Festa de l’Esport serà el dia 31 de Maig i que, les
entitats tenen fins el dia 12 de Abril per enviar els seus premiats i les propostes
de premiats.
En Salvador Valls reforça l’explicació d’en Abel Rojo proposant que totes les
entitats, almenys, puguin proposar a un premiat en alguna categoria especial.
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SETÈ PUNT: PRECS I PREGUNTES.
La única pregunta la realitza en Jose Galvez sobre el punt de Subvencions que ja
esta desenvolupat al punt 4 d’aquesta acta.
Per finalitzar l’acte, en Jose Manuel Parrado explica que, a partir de la següent
legislatura no serà es presenta com a Regidor d’Esports. Agraeix la dedicació de
les entitats i el comportament exemplar que han tingut amb ell. També destaca
que farà el màxim possible per intentar que hi hagi la millor transició possible
amb el nou regidor d’esports.
I no havent res més, es tanca la sessió a les 21:00h.
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