Plaça de l’Esglèsia, 1
08940 Cornellà de Llobregat

CONSELL MUNICIPAL D’ ESPORTS
Acta Num.1/2021 de la sessió del 11 de Març de 2021

Acta presa de la sessió del Plenari del Consell Municipal d’Esports del dia 11 de
Març de 2021 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 Cristian Llevadias, Miguel Trujillo i Victor Roldan, i les
persones relacionades:











Xavier Masip
Ismael Ciurana
Hilari Aguilar
Miquel Gutierrez
Montserrat Rovira
Jose Manuel Hernandez
Servando Jimenez
Miguel Lopez
Jose Antonio Galvez










Manuel Moreno
Manuel Estepa
Maria Palacios
Oscar Santos
Ernest Giralt
Jose M Martinez
Mª Carmen Ruiz
Joaquim Morales

 Margarita
del
Pilar
Zamorano
 Oscar Bravo
 Salvador Valls
 Jose Luis Martinez
 Jesus Andreu Gascon
 David Martínez
 Jordi Portet

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. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Informació subvencions
Subvencions 2020
Subvencions 2021
3. Informació sobre mesures sanitàries.
4. Precs i Preguntes.
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Abans del primer punt, Enrique Vanacloy explica que hi ha hagut un canvi en les
delegacions de les diferents àrees municipals i que s’ha creat l’àrea d’Esports.
Fins ara estava inscrita dintre de l’àrea de Cultura i Comunicació, però a partir
d’ara ja no és així.
Un cop fet això, s’inicia els diferents punts a tractar:
PRIMER PUNT.- Lectura i Aprovació acta anterior.
Presentada l’acta del Consell Municipal d’Esports anterior en temps i
forma als membres del Consell. En Abel Rojo realitza una esmena a l’acta
anterior per incloure a la Mª Carmen Ruiz que no hi figurava com a assistent.
També demana disculpes per un error en l’enviament de l’acta i la convocatòria
al grup de partit polítics ja que no l’havien rebut el mateix dia que la resta de
membres del consell municipal d’esports.
Amb aquestes 2 esmenes s’aprova l’acta.
SEGON PUNT: Informació subvencions.
Informació subvencions 2020:
En aquest punt, la Ascen Padilla explica el punt on esta el pagament de les
subvencions del 2020. En aquest cas hi ha 2 fases. Una primera amb les entitats
que no han tingut requeriments i que ja estan cobrant a data d’aquest consell
municipal (amb excepció del Club Handbol i el CE. Cornellà que restava pendent
l’acceptació de la subvenció per cobrar). Després hi haurà una segona fase amb
les entitats que han tingut algun requeriment i que aniran a un decret posterior
pendent encara d’aprovar, amb visió de cobrament a finals de Març/inicis Abril.
Sobre aquest tema, l’Abel Rojo explica 2 temes que s’han de tenir en compte en
posteriors procediments de subvencions:
-Per una banda, es recomana a les entitats que presentin elles els documents
referents a la Seguretat Social i a Hisenda ja que s’ha augmentat el control per
part d’aquests dos estaments i si desde l’ajuntament demanem aquesta
documentació, al sortir negativa no hi ha opció de esmenar-ho. En canvi, si ho
demanen les entitats, si surt negativa si que poden esmenar-ho abans de
presentar la sol·licitud de les subvencions.
-Per una altre banda, s’explica el procediment a través de ENOTUM de notificació
administrativa per tal de que les entitats siguin conscients de que tots els
requeriments es comunicaran mitjançant aquesta plataforma i que el límit de 10
dies que es dona per solucionar els requeriments no es podrà allargar.
En aquest punt, en Jose Manuel Hernandez pregunta si està la oficina de suport
a les entitats activa. En Abel Rojo respon que la OAC360 està activa a través del
telèfon i el mail que a la pàgina web municipal indiquen. Concretament, es va
enviar la informació sobre aquesta oficina conjuntament en el mail de informació
del programa ENOTUM.
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Informació subvencions 2021:
En aquest punt Ascen Padilla explica que les bases s’aprovaran en la junta de
govern del dia 19 de Març i que la previsió de sol·licitud serà de cara a finals
d’Abril/Maig.
En Enrique Vanacloy explica que la ciutat continua en una situació complicada
al tornar-se a aturar per les mesures sanitàries i que això provoca que s’hagi de
continuar sent molt prudent a nivell econòmic. Es per això que el total destinat a
subvencions s’ha reduït. Al desconèixer les entitats que es presentaran a la
subvenció (ja que moltes encara no han pogut iniciar activitat), no es pot
determinar un % de reducció, però que serà al voltant del 60-70%.
TERCER PUNT: Informació sobre mesures sanitàries.
En aquest punt, en Abel Rojo explica les darreres mesures decretades a nivell
sanitari, destacant la obertura de vestidors com la mesures més rellevant. També
es fa esment a la possible obertura de grades i de competicions en el decret
vigent a partir del dia 15 de Març però no es pot especificar les condicions degut
a que, a la realització del Consell Municipal, encara no estaven decretades.
En aquest punt, malgrat la pregunta es realitza més tard en el consell, però en
Xavier Masip pregunta el perquè no es deixa entrar als pares/mares al
equipament demanant si es pot fer alguna actuació ja que creu que es necessari.
En Abel Rojo li explica que el decret en vigor prohibeix l’entrada de públic i que
es possible que a partir de dilluns 15 es pugui deixar però depenen de les
condicions. Si aquestes condicions les entitats les poden assumir, no hi haurà
problema, però si les entitats no les poden assumir, llavors des del departament
d’esports es farà costat a la voluntat de l’entitat per tal de garantir la seguretat
de l’activitat per davant de l’accés del públic.
En Xavier Masip també consulta si es podrà atorgar algun ajut per fer front a la
despesa extra en material sanitari que han hagut de fer les entitats. En aquest
cas, en Enrique Vanacloy explica que no es pot fer una línea d’ajuts específic en
aquest context ja que l’ajuntament ha hagut de reforçar altres àrees, com per
exemple l’augment de neteja i desinfecció a les escoles i que tampoc ha rebut cap
ajuda per part de la Generalitat en aquest cas i, per tant, malahuradament no es
poden fer aquests ajuts extres. També fa referència al punt de subvencions, on
explica la situació delicada que vivim i que es prioritza altres àrees com es serveis
socials, educació o comerç per tal de reactivar la ciutat.
QUART PUNT: Precs i preguntes.
Abans de iniciar una roda de preguntes o precs, s’informa d’un nou punt del
Consell que s’ha hagut de incorporar després de l’enviament de la convocatòria i
és la designació de 2 membres del Consell Municipal d’Esports al plenària de
l’Agenda ASUECO (que es va explicar en el darrer consell municipal). Es proposa
que aquests membres siguin en Alex Talavera, president de la fundació UE.
Cornellà i en Miquel Gutierrez, president del Club Padel Cornellà. S’ofereix si hi
ha algun membre del consell que vulgui participar també ho comuniqui. Sense
més, s’aprova aquestes designacions.
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També en aquest punt, l’Enrique Vanacoly demana col·laboració a les entitats en
un tema que preocupa i que, arran de la crisis social i econòmica que estem
patint vol promoure la realització de un decàleg de bones intencions de les
entitats esportives de Cornellà, realitzada per les mateixes entitats. El format i el
contingut ha de sortir de les pròpies entitats però la intenció es unir allò que és
fa bé i que podem realitzar a traves de les entitats per tal de potenciar els valors
educatius a través de l’esport.
En aquest punt, Oscar Santos de Corresolidaris s’ofereix per participar-ho ja que
l’objectiu de la seva entitat es aquest, potenciar la solidaritat al conjunt de la
ciutadania a través de l’esport. També la Mª Carmen Ruiz del Club Triatló
s’ofereix per tal d’ajudar tenint en compte la poliesportivitat de la seva disciplina.
En Abel Rojo enviarà un mail per tal de iniciar les diferents sessions de treball de
les diferents entitats que vulguin participar en aquesta proposta.
A continuació en Miguel Lopez explica el que s’ha tractat en l’asamblea del
Consell Esportiu del Baix Llobregat on un punt important es la possible tornada
a les competicions després de setmana santa superant la discriminació que
estaven rebent els esports no federats en relació als federats. Encara pendent del
Procicat, però amb la intenció de respectar les mesures que dicta el Procicat i no
apurar per demostrar el bon funcionament de l’esport del Consell. En aquest
punt, en Salvador Valls també explica com estan anant les reunions amb el
procicat i la responsabilitat que cadascun ha d’assumir per demostrar que
l’esport es segur i que podem compaginar les competicions esportives amb la
seguretat sanitària.
També es recorda que el Consell Esportiu esta fent un estudi històric en
col·laboració amb la universitat Ramon Llull, de la història de l’esport a la
comarca en commemoració als 40 anys d’història del Consell. Enrique Vanacloy
agraeix aquest estudi i valora molt positivament la seva realització per no oblidar
d’on venim i que ens ajudi per mirar un futur de canvis i adaptacions.
I no havent-hi res més, es tanca la sessió a les 21:00 h.
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