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CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Acta Núm. 5/2019 de la sessió del 16 de Desembre de 2019
Acta presa de la sessió del Plenari del Consell Municipal d’Esports del dia 16 de
de Desembre de 2019 que té lloc a la Sala polivalent del Pavelló de Sant Ildefons
a les 19:30 hores. Assisteixen a la sessió el Regidor de l’àrea de Cultura i
comunicació Ot Garcia, 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. Victor Roldan i les persones relacionades:








Francisco Aguilar
Elisabeth Garcia
Hilari Aguilar
Yolanda Santiago
Jesús Andreu
Joaquin Morales
Manuel Moreno
Velázquez
 Maria Palacios
 Miquel Badrines i Tapia
 Jose Manuel Hernández
González

 Pedro Megias
 Servando Jiménez
Ibáñez
 Miguel López Sánchez
 Francisco Jose Lao Del
Valle
 Joan Bosco Tebar
 Jordi Portet i Fontsere
 Jose Cano Martinez
 Jorge Rodriguez Romera
 Agustí Flores Aguilar
 Jaume Pitarch Domingo











Òscar Bravo Hernández
Daniel Garcia Llargués
Manuel Cardoso Baena
Miguel Gutierrez Soriano
Ernest Giralt Batlle
Ricardo Gómez Vidal
Montserrat Rovira
Francisco Perez Montero
Daniel Vicente Martinez

S’inicia la sessió plenària amb la paraula del Sr. Ot Garcia com a regidor de
l’Àrea de Cultura i Comunicació, agraint la presència de tots els assistents.
Després passa a explicar com ha quedat configurada l’àrea de la que ell es
responsable a més de especificar que per a l’any 2020 hi ha un augment del 15%
de la dotació de les partides relacionades amb les subvencions esportives. A
continuació, en Salvador Vall explica el ordre del dia del Consell Municipal:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Informació sobre l’Ordenança municipal relativa a la restricció de la
circulació de determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat,
amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.
3. Elecció membre del Consell Municipal d’Esport per al Consell de Ciutat.
4. 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 sobre l’Ordenança municipal relativa a la restricció de
la circulació ZBE.
En Sr. Abel Rojo presenta a la companya del departament d’estudis i actuacions
ambientals de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat, Virginia Vallve. La Sra.
Virgina Vallve explica l’actual situació de la zona ZBE i l’afectació que té sobre la
ciutat de Cornellà a més dels passos a seguir en fins el 2025.
També remarcar que si alguna entitat esta especialment interessada en aclarir
dubtes als participants, sobretot de les entitats dintre de la zona ZBE de la
ciutat, que el departament s’ofereix per a qualsevol tipus de reunió i/o explicació.
TERCER PUNT.- Elecció membre del Consell Municipal d’Esport per al Consell
de Ciutat.
En Sr. Salvador Valls Cuello explica que es necessari validar el representant del
Consell Municipal d’Esports al Consell de Ciutat i que el departament proposa a
Jose Manuel Hernandez Gonzalez com a representant. Un cop preguntat a tots
els membres del Consell, queda validat sense cap tipus d’observació.
A posteriori, en Sr. Miguel López, explica que també hi ha uns membres de
Cornellà al Consell Esportiu del Baix Llobregat i que proposa que sigui en
Consell Municipal d’Esports de la Ciutat qui faci l’elecció. En Salvador Valls li
contesta que al Consell Municipal d’Esports de la Ciutat no està representat tot
el món esportiu de la ciutat com el professors d’educació física que estan en un
altre consell i que es consultarà si es possible o no.
QUART PUNT.- Precs i preguntes
El Sr. Abel Rojo explica que ja s’han liquidat totes les subvencions i que les
entitats tenen 2 mesos a partir de la data de cobrament. A més remarca que no
esperin fins el darrer dia per presentar la documentació.
El Sr. Ot Garcia dona la paraula a en Sr. Salvador Valls per tal d’explicar un
darrer punt. En Sr. Salvador Valls agraeix la paraula i explica que des de
l’ajuntament en paraules de l’alcalde li ha ofert un canvi de ubicació a nivell
laboral i que ha acceptat. Es per això que agraeix des de la persona que va
confiar amb ell en Vicenç Badenes i a tots els regidors, companys i entitats
esportives els 19 anys de tasca que s’ha realitzat.
Per finalitzar, el Sr. Ot Garcia tanca la sessió a les 21h.
Firmado
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