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CONSELL MUNICIPAL D’ ESPORTS
Acta Num.1/2020 de la sessió del 04 de Març de 2020
Acta presa de la sessió del Plenari del Consell Municipal d’Esports del dia 4 de Març del
2020 que té lloc a la Sala Polivalent del Pavelló de Sant Ildefons a les 19:30 hores.
Assisteixen a la sessió el Vice-President del Consell Municipal Sr. Enrique Vanacloy
Valiente, el Secretari Sr. Abel Rojo Pita, la Coordinadora d’activitats esportives del
Departament d’Esports Sra. Ascensión Padilla Rodriguez i les persones relacionades:










Francisco Aguilar Gallardo
Xavier Masip Dagà
Valentin Matínez Yanes
Jose Manuel Martínez
Palacios
Hilari Aguilar Rodríguez
Miquel Gutierrez Soriano
Carla Palomar
Montserrat Rovira
Angel Miño Salinas

 Francisco Antonio
Rodríguez Ramos
 Miquel Badrines I Tapia
 Jose Manuel Hernandez
Gonzalez
 Servando Jimenez IBañez
 Jesus Manuel Gomez
Hortelano
 Miguel Lopez Sanchez
 Francisco Jose Lao Del
Valle











Joan Bosco Tebar Ramon
Alejandro Talavera Nos
Jordi Portet I Fontsere
Jose Antonio Galvez Recio
Jorge Rodriguez Romera
Josep Manel Ferreras
Agustí Flores Aguilar
Jaume Pitarch Domingo
Jose Manuel León

S’inicia la sessió plenària amb la paraula del Sr. Enrique Vanacloy Valiente com a
regidor del Departament d’Esports, explicant els canvis produïts a l’organigrama del
Departament d’Esports, el canvi en la secretaria del Consell Municipal d’Esports, agraint
la presència de tots els assistents i explicant el motiu de la realització del Consell
Municipal:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Informació sobre subvencions esportives 2020.
Informació Pressupostos Participatius 2020.
Informació Festa de l’Esport 2020.
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.- Informació sobre subvencions esportives 2020.
En Enrique Vanacloy fa un recordatori de les dates per la presentació de les
sol·licituds de les Subvencions Esportives que són del 18 de febrer al 16 de març
i que les bases són iguals que a l’any 2019. Agafa el torn de paraula el Sr. Abel
Rojo i destaca els temes més importants a tenir en compte de cara a la
presentació de la sol·licitud i que són els següents: la importància de tenir
presentada la sol·licitud abans de la data límit i que fora de termini no
s’acceptaran més sol·licituds, perdent tot dret d’optar a aquestes, tenir justificats
els expedients de temporades anteriors, no tenir temes pendents amb hisenda en
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el moment de la presentació i entregar tota la documentació requerida. També es
recorda als presents de la possibilitat d’assistència a la nova oficina d’informació
per a la presentació i justificació de les subvencions fins al 30 d’abril. Es fa molt
d’èmfasis en el tema dels terminis per a la presentació, sense sol·licitud es perd
el dret a aquesta.
TERCER PUNT: Informació Pressupostos Participatius 2021
En Enrique Vanacloy Valiente presenta la informació sobre els pressupostos
participatius 2021 i que és la següent: El pressupost està dotat d’un total de
500.000 euros dels quals 345.000 euros aniran destinats a les propostes a escala
de ciutat, 55.000 euros a propostes del Consell d’infants i 100.000 euros a
projectes per a Joves d’entre 16 i 30 anys. També s’informa sobre les condicions
de les propostes, les característiques de les inversions i els criteris d’admissió de
les propostes. Finalment s’explica les fases, el calendari i on estan situades les
oficines de suport per a ser partícip d’aquest procés.
QUART PUNT: Informació Festa de l’Esport 2020
En Enrique Vanacloy presenta les dates en les quals se celebrarà la Festa de
l’Esport, que serà el 5 de juny del 2020 i que tenen com a data límit el dia 3
d’abril per fer les propostes dels premiats de les seves entitats i els premiats
especials. Els premiats especials s’estriaran en el següent Consell Municipal.
També s’explica la intenció de donar-li una volta a la Festa i que les entitats
poden fer les propostes que creguin necessàries per a la Festa de l’Esport del
2021.
CINQUÈ PUNT: PRECS I PREGUNTES.
En Abel Rojo explica la proposta d’activitat del week-campus day de cara a les
vacances de la setmana santa i anima a les entitats a participar-hi. També
s’informa de les que les entitats que tenen intenció de fer campus d’estiu
comencin a fer les sol·licituds d’instal·lació per organitzar-ho de la millor manera
possible. Agafa el torn de paraula el Sr. Enrique Vanacloy i explica als presents
l’acte que tindrà lloc el dia de la dona, 8 de març, on es convida a totes les
entitats de la ciutat amb equips femenins a que alguna de les seves jugadores
faci presencia a l’acte i ajudi a la lectura del manifest. S’informa de la possibilitat
d’oferir als entrenadors/es, jugador/es de les entitats de la ciutat a fer la
formació del CIATE (Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu) a la ciutat. I finalment
sobre el BCN Ploggin Congress que tindrà lloc a la ciutat durant el cap de
setmana del 14 i 15 de març.
Donant el torn de paraula per dubtes o aclariments als presents es formulen les
següents:
El Sr. Xavier Masip Dagà pregunta pels desperfectes causats pel temporal Gloria
a les instal·lacions del Complex Esportiu Can Mercader, el Sr. Abel Rojo respon
que no hi ha hagut desperfectes d’importància.
També pregunta per les dades que es mostren a la pàgina web de l’ajuntament
on es parla sobre els costos de les instal·lacions municipals (l’aportació de
l’ajuntament, usuari, diputació...) i si les dades estan actualitzades. Es respon
que es mirarà per saber si les dades són correctes i si no es modificaran.
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El Sr. Josep Manel Ferreras pregunta sobre la iniciativa de portar a terme a les
instal·lacions de la ciutat una millor recollida selectiva dels residus que en
aquestes es generen. La resposta és que s’està treballant en informar-se de les
necessitats de cada instal·lació per aconseguir que això sigui realitat en un futur.
Per finalitzar, el Sr. Enrique Vanacloy Valiente, agraeix a totes les entitats la gran
labor de ciutat que fan i les inèrcies positives que fa per la societat. L’esport com
una eina d’integració, d’igualtat, de salut, de consciència mediambiental...
I no havent-hi res més, es tanca la sessió a les 21:00 h.
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