Plaça de l’Esglèsia, 1
08940 Cornellà de Llobregat

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Acta Núm. 4/2019 de la sessió del 3 de Octubre de 2019
Acta presa de la sessió del Plenari del Consell Municipal d’Esports del dia 3
d’octubre de 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. Enrique Vanacloy Valiente, en funcions del President - Delegat; el Secretari
Sr. Salvador Valls Cuello, el coordinador d’activitats esportives del Departament
d’Esports Sr. Abel Rojo Pita, els tècnics del Departament d’Esports Sra. Mariona
Gil Villena, Sr. Cristian Llevadias Fernández i Sr. Miguel Trujillo Arador i les
persones relacionades:
 Francesc Xavier Masip i
Dagà
 Ignasi Doñate
 Valentín Martínez Yanes
 Elisabet Garcia Petit
 Ernest Giralt Batlle
 Antonia E. Haro
González
 Ricardo Domínguez
 Jose Luis Infante
 Jesús Andreu
 Manuel Moreno
Velázquez
 Miquel Badrines i Tapia
 Silvia Gutiérrez

 Daniel Ramírez Fuentes
 Jose Manuel Hernández
González
 Servando Jiménez
Ibáñez
 Jesus Manuel Gómez
Hortelano
 Miguel López Sánchez
 Juan Bosco Tebar
Raman
 Carles Bescós
 Gustavo Moline
 Jordi Portet i Fontsere
 Alfredo Fernández
Casanova

 Jose Antonio Gálvez
Recio
 Josep Manel Ferreras
 Agustí Flores Aguilar
 Jose Núñez León
 Òscar Bravo Hernández
 Timoteo Vallejos Calvo
 Manuel Cardoso Baena
 Ricardo Gómez Vidal
 Mª Carmen Ruiz
 Carla Palomar
 Montserrat Rovira
 Pedro Megías Manzano
 David Parralejo
 Miriam Mura

S’inicia la sessió plenària amb la paraula del Sr. Enrique Vanacloy Valiente com
a regidor del Departament d’esports, agraint la presència de tots els assistents i
llegint un escrit en memòria de Juan Ruiz Cantos, President de l’entitat esportiva
+MEC i Premi d’Honor “Ciutat de Cornell” al 2013, entre d’altres, i es demana un
minut de silenci.
S’explica el motiu de la realització del Consell Municipal:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Presentació del curs 2019-2020 dels JJEE:
a. Informació/valoració dels JJEE 18/19
b. Informació temporada 19/20
3. Informació sobre beques esportives 19/20
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4. Informació d’altres activitats esportives
a. Escola Esportiva Social
b. Cursa Popular Solidària
c. Jornada Inclusiva 10 de novembre
5. Informació sobre situació de les Subvencions Esportives 2020
6. 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.
SEGON PUNT.- Presentació del curs 2019-2020


Informació/valoració dels JJEE 2018-2019

La Sra. Mariona Gil explica l’evolució dels participants de Cornellà de Llobregat
de l’esport en edat escolar de les dues últimes temporades. Els números
provenen dels participants de les activitats en temps d’oci (jocs escolar, esport
sense competició, i Escola Esportiva Social), dels participants de les activitats
esportives en horari lectiu (propostes educatives i plans de promoció), dels
participants del programa de Civisme – Patis Oberts, i dels participants de
l’esport federat.


Informació temporada 2019-2020

La Sra. Mariona Gil Villena explica els preus de la temporada 2019-2020. Si
pertany a la lliga de jocs escolars, el participant ha de pagar 14,22€, tenint en
compte que la subvenció del Consell Esportiu del Baix Llobregat pot cobrir el
50% d’aquesta quota. Si fa activitat extraescolar sense competició i l’escola està
adherida al Pla Català de l’Esport a l’Escola, l’esportista ha de pagar 7,11€ i el
tècnic/Coordinador/Dinamitzador, ha de pagar 14,22€. Tenint en compte que la
Subvenció del Consell Esportiu del Baix Llobregat pot cobrir el 100% d’aquesta
quota.
El protocol d’actuacions en cas d’accident continua sent FIATC i no canvia
respecte l’any anterior.
S’informa de les dates importants de la temporada escolar, tant d’esports
d’associació, com d’esports individuals, puntualitzant el Cros Escolar del 26
d’octubre al Parc de Can Mercader i la Cloenda de l’Esport en Edat Escolar del 30
de maig al Parc de Can Mercader.
El Sr. Salvador Valls Cuello explica la competició única que s’estableix aquesta
temporada en la competició escolar organitzada pel Consell Esportiu del Baix
Llobregat i tots els Ajuntaments corresponents. Des de la categoria Educació
Infantil fins la categoria Aleví, no es diferenciarà per gènere a l’hora de fer els
grups de competició, sinó que diferenciaran per nivells.
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La Sra. Mariona Gil Villena demana a les entitats que col·laborin en la difusió de
la demanda de tutors i tutores de joc i el Sr. Abel Rojo Pita explica l’itinerari
formatiu i les diferents formatives que ofereix el Departament d’Esports.
TERCER PUNT.- Informació sobre beques esportives 2019-2020
El Sr. Abel Rojo Pita explica la informació sobre les beques esportives que
s’atorguen a entitats esportives de Cornellà o Ampes de centres escolars de
Cornellà per les activitats esportives.
La sol·licitud personal del participant és a través del seu Educador Social, i
l’entitat/AMPA només haurà de donar el pressupost de l’import de la quota més
altres que paga el sol·licitant.
La valoració d’aquest sol·licitud serà sempre a càrrec de Serveis Socials de
l’Ajuntament i el pagament s’efectuarà a les entitats dels expedients aprovats.
El termini per sol·licitar les beques esportives finalitza la primera setmana de
Novembre.
El Sr. Gustavo Moline de la Unió Esportiva Cornellà, pregunta on han d’anar els
sol·licitants a presentar-la i què han de pagar. S’aclareix que les entitats/AMPAS
només han d’informar als participants per a que contactin amb el seu educador
social demanant els ajuts i fer un pressupost del import total de l’activitat
diferenciant:
 Import de l’activitat. (quota)
 Altres (principalment tema equipació o altres temes que puguin haver
dintre del pagament que ha de fer el participant a l’entitat).
El Sr. Salvador Valls Cuello incideix en la importància de que entitats/AMPAS no
recullin documentació personal de les persones sol·licitants per la llei de
protecció de dades.
QUART PUNT.- Informació d’altres activitats esportives


Escola Esportiva Social

El Sr. Cristian Llevadías Fernández explica el funcionament de l’Escola Esportiva
Social, una nova proposta per la ciutadania de Cornellà de Llobregat, amb una
oferta d’activitats multiesportives sense competició basada en treballar els valors
educatius a través de l’esport.
Es pregunta si els i les participants de l’Escola Esportiva Social han d’estar
escolaritzats/des i si és per qualsevol edat. S’explica que hi ha dues Escoles
Esportives Socials, la Primària, per nens i nenes de 6 a 12 anys
aproximadament, i la Secundària, per nenes i nens de 12 a 18 anys
aproximadament, sent gratuïta per tots els casos en aquesta segona.
Les
inscripcions
es
poden
fer
www.escolaesportivasocialcornella.cat

a

través

de

la

pàgina

web
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El Sr. Enrique Vancloy Valiente explica la importància de l’Escola Esportiva
Social per l’equip de govern com a projecte de ciutat


Cursa Popular Solidària

El Sr. Abel Rojo Pita dona informació de la XXXIX Cursa Popular “Ciutat de
Cornellà” que té lloc el diumenge 6 d’octubre del 2019 a l’Estadi Municipal Pilar
Pons amb inici a les 9h.


Jornada Inclusiva 10 de novembre

El Sr. Abel Rojo Pita dona informació sobre la Jornada Inclusiva TOTHOM JUGA
que té lloc el 10 de novembre de 2019 a la Plaça de l’Església de Cornellà amb
inici a les 10h.
CINQUÈ PUNT.- Informació sobre situació de les Subvencions Esportives
2020
El Sr. Abel Rojo explica la situació actual de la situació de les Subvencions
Esportives del 2020. El Sr. Jordi Portet de l’Esport Ciclista Cornellà pregunta
quina és la data de presentació de la justificació de les subvencions esportives i
el Sr. Abel Rojo aclareix que la justificació s’ha de presentar, com a màxim, dos
mesos després de rebre el pagament. Les factures han de tenir data de dintre del
període marcat a la sol·licitud.
SISÈ PUNT.- Precs i preguntes
Varies persones pregunten per què no hi ha marge d’error a l’hora de presentar
les sol·licituds i es respon que es un tema legal i l’Ajuntament no pot incidir en
això.
El Sr. Miguel López del Bàsquet Femení Cornellà demana si es podria fer una
formació per entitats a inici de curs a Cornellà de Llobregat i el Sr. Enrique
Vanacloy Valiente respon que es farà una proposta de dates i horaris però que
aprofitin les oferides pel Consell Esportiu del Baix Llobregat.
Per finalitzar, el Sr. Enrique Vanacloy Valiente tanca la sessió a les 21h.
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