Plaça de l’Esglèsia, 1
08940 Cornellà de Llobregat

CONSELL MUNICIPAL D’ ESPORTS
Acta Num.2/2020 de la sessió del 22 d’Octubre de 2020

Acta presa de la sessió del Plenari del Consell Municipal d’Esports del dia 22
d’Octubre 2020 que es realitza de manera telemàtica 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, els/les
tècnics/es del departament d’esports Mariona Gil, Cristian Llevadias, Miguel
Trujillo i Adriana González, i les persones relacionades:









Xavier Masip
Valentin Matínez
Hilari Aguilar
Miquel Gutierrez
Montserrat Rovira
Jose Manuel Hernandez
Servando Jimenez









Miguel Lopez
Jordi Portet
Jose Antonio Galvez
Alfredo Casanovas
Manuel Moreno
Antonio Viralta
Ricardo Gomez






Enric Termens
Manuel Estepa
Carles Duran
Maria Palacios

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 en aquesta modalitat virtual, i explicant el motiu de la realització
del Consell Municipal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Presentació nova Agenda Social i Urbana (ASUECO).
Presentació del curs 2020-2021 dels JJEE.
Informació sobre obertura grades públic situació COVID -19.
Informació sobre situació de les Subvencions Esportives 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.
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SEGON PUNT.- Presentació nova Agenda Social i Urbana (ASUECO).
El senyor Enric Termens presenta “Agenda Social i Urbana”. Explica la
intenció que te l’Ajuntament per ampliar acords socials com els que ja hi havia,
botiga solidaria o plans d’ocupació,entre altres. I exposa la voluntat de buscar
aliances amb altres àrees per realitzar noves propostes d’acords socials. Demana
la col·laboració de totes les entitats esportives per anar construint i ampliant
amb noves propostes l’Agenda Social i Urbana.
Finalment el senyor Enric Termens notifica que enviarà l’esborrany al
secretari el senyor Abel Rojo perquè ho faci arribar a les entitats.
TERCER PUNT: Presentació del curs 2020-2021 dels JJEE
La tècnica de l’àrea d’esports i responsable de JJEE Mariona Gil, presenta
la nova temporada. Informa de la suspensió del Torneig Obertura i fa una reflexió
sobre els equips inscrits la temporada anterior 19/20, que van ser 27 i els
inscrits aquesta temporada de pandèmia, que tenien la intenció de participar un
total de 13 equips. Informa del inici de la 1a Fase de JJEE el 7 de novembre, i
recorda que el període d’inscripció finalitza 24/10/2020. També fa una reflexió
sobre els equips inscrits la temporada anterior 19/20 amb un total de 48 equips,
i els inscrits aquesta temporada de pandèmia, un total de 25.
A més, explica que els protocols que es portaran a terme a JJEE seran els
propis de cada instal·lació més el protocol de la UCEC.
Informa que la quota de JJEE 14,22€ per participant.
I recorda que com cada any, poden sol·licitar l’ajut del Fons de
Contingència del CEBLLOB fins el 31 de desembre.

QUART PUNT: Informació sobre Obertura grades públic situació COVID-19.
El tema es va plantejar fa dues setmanes, però la situació actual ha
canviat, amb la suspensió de la competició, per tant, no es pot fer valoració
d’aquest punt. Queda pendent per quan es pugui tornar a recuperar l’activitat
competitiva de caps de setmana.
El senyor Abel Rojo informa de la No validació de fer amistosos, ni
entrenaments, ni partits entre equips de la mateixa entitat els caps de setmana,
a excepció de partits de competició nacional i entrenaments habituals de cap de
setmana.
El senyor Abel Rojo informa que actualment hi ha 5 equips confinats de
més de 360, i agraeix la bona feina que estan fent les entitats, però demana no
baixar la guàrdia i continuar amb aquestes mesures.
El senyor Enrique Vanacloy posa en valor la bona organització i rapidesa
amb la qual actuen les entitats esportives, davant un cas positiu. I a més, exposa

Plaça de l’Esglèsia, 1
08940 Cornellà de Llobregat

diferents escenaris que es poden produir durant les properes setmanes, com
suspensió de competició per un període més llarg de temps, o tancament
d’equipaments esportius temporalment, entre altres, degut a la situació tan
dolenta que ens trobem de contagis. Però, confirma que ha data d’avui no hi ha
cap canvi, i recorda que abans d’actuar han d’esperar la notificació oficial que
enviarà l’Abel o el propi Enrique.
CINQUÈ PUNT: Informació sobre situació de les Subvencions Esportives
2020.
L’Enrique Vanacloy informa que el govern municipal davant aquesta
situació va decidir congelar totes les partides per ajudar a la ciutadania, i
destinar els recursos econòmics per ajudar amb temes d’alimentació i llocs de
feina. .
L’Enrique Vanacloy explica que la decisió que s’ha pres des de
l’Ajuntament és per totes les entitats de la ciutat per igual, sigui qui sigui el seu
departament de referència. I que la decisió ha estat, que totes les entitats rebran
el 40% de la quantitat de subvenció que van rebre al 2019.
L’Abel Rojo informa del procediment administratiu que consta del següent punts:
 Procediment que es va presentar al febrer queda anul·lat.
 Pròximament s’enviarà a totes les entitats una notificació per informar que
queda suspès el procediment anterior i del nou procés.
 Seran unes subvencions no competitives que faran el procediment més àgil
i ràpid.
 Serà el 40% del import que van rebre al 2019.
 Hauran de tenir tots els documents en regla.
SISÈ PUNT: Precs i preguntes.
Donant el torn de paraula per dubtes o aclariments als presents es
formulen les següents:
El Sr.Carlos Durán Manifesta la dificultat que tindrà l’entitat UE Sant
Ildefons amb aquesta reducció de la subvenció i més si trigaran 3 mesos en
pagar. Pregunta quan faran el pagament d’aquesta subvenció?
L’Abel Rojo informa que el pagament no serà immediat pels processos
administratius i que probablement a final d’any.
L’Enrique Vanacloy reconeix que es un pal molt fort però que a nivell de
ciutat s’ha tingut que prioritzar i mostra tranquil·litat perquè es buscaran
solucions, altres maneres, perquè ningú hagi de “tancar paradeta”.
Els Sr. Carlos Durán manifesta comprensió amb la decisió, ja que entén la
situació que viu la ciutat i s’han d’emplear ajudes per acabar amb la pandèmia.
Però ell ha d’exposar la situació delicada en la que es troben per falta de
recursos. I demana que quedi constància a l’acta.
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L’Enrique Vanacloy explica que els recursos no son per acabar amb la
pandèmia sinó per esmenar els efectes que esta provocant, i poder assegurar
llocs de treball, alimentació, i donar de menjar a moltes famílies.
El Sr. Servando Jimenez pregunta que és subvenció no competitiva? I si es
tindran que fer tot el procés de nou?
L’Abel Rojo informa que el procediment anterior queda anul·lat, i amb
aquest model els tràmits són més àgils. La documentació és similar i no hi ha
valoració tècnica, ja que només és fer el càlcul del 40% del la quantitat que es va
donar al 2019. És el mateix procés per a totes les entitats de la ciutat, i a més, el
procés de justificació també és més ràpid.
I no havent-hi res més, es tanca la sessió a les 20:48 h.
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