Plaça de l’Esglèsia, 1
08940 Cornellà de Llobregat

CONSELL MUNICIPAL D’ ESPORTS
Acta Núm. 1/2022 de la sessió del 22 de Març de 2022

Acta presa de la sessió del Plenari del Consell Municipal d’Esports del dia 22 de
Març de 2022 que es realitza de forma presencial a la sala polivalent del Espai
Esportiu de Sant Ildefons (Av. Elèctrica s/n) 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 i els/les tècnics/es del departament d’esports, Miguel
Trujillo, Mariona Gil, Adriana Gonzalez, Joan Ferrer, Cristian Llevadias i Victor
Roldan a més de la companya d’administració Mª de la Guia Cabrera i les
persones relacionades a continuació:












Francisco Aguilar
Xavier Masip
Albert Vazquez
Javier Gómez
Jesus Andreu
Joaquin Morales
Angel Miño
Miquel Badrines
Jordi Barceló
Daniel Ramirez












Jose Manuel Hernández
Servando Jimenez
Jesus Manuel Gomez
Jose M. Marquez
Francisco Jose Lao
Joan Bosco
Jordi Portet
Alfredo Fernandez
Jose Antonio Galvez
Carmen Lopez











Felipe Vilchez
M. Del Pilar Zamorano
Oscar Bravo
Miquel Gutierrez
J. Ignacio del Barco
Desiree Garcia
Ernest Giralt
M. Carmen Ruiz
Jose Luiz Infante

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 presencial després de pandèmia al Espai Esportiu de Sant
Ildefons, i explicant el motiu de la realització del Consell Municipal:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Informació sobre situació Covid relacionada a l’esport a Cornellà.
Informació sobre subvencions esportives 2022.
Informació/Proposta Festa de l’Esport 2022.
Precs i Preguntes.
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Enrique Vanacloy inicia el consell donant pas al primer punt de l’ordre del dia:
PRIMER PUNT.- Lectura i Aprovació acta anterior.
Presentada l’acta del Consell Municipal d’Esports anterior en temps i
forma als membres del Consell, s’aprova l’acta.
SEGON PUNT:
Cornellà.

Informació sobre situació Covid relacionada a l’esport a

L’Abel Rojo explica que la darrera resolució activa es la SLT/541/2022 del 2 de
Març del 2022 i es destaca la necessitat de continuar fent ús de la mascareta
dintre dels equipaments esportius municipals i també la necessitat de continuar
fent el control d’accés i fluxos de mobilitat dintre del equipament.

TERCER PUNT: Informació sobre subvencions esportives 2022.
L’Abel Rojo explica la situació envers a les subvencions esportives 2022, on hi ha
una fase actual on encara queden pendents 6 entitats per resoldre els diferents
requeriments que s’han fet i una previsió de resolució de les subvencions fins a
finals de Juny o Juliol per realitzar el pagament.
En aquest punt, també s’explica l’augment que hi haurà a les partides de
subvencions en el 2022 i 2023, així com la proposta de unes subvencions
especials per la digitalització de les entitats o per programes de caire social no
competitiu per tal de que les entitats facin propostes sobre que necessitats tenen
en aquests aspectes.

QUART PUNT: Informació/Proposta Festa de l’Esport 2022.
En aquest punt es presenta la Festa de l’Esport 2022 que serà diferent a les
anteriors a la pandèmia degut a la voluntat de realitzar un esdeveniment més
petit on només es premiïn a les entitats esportives per la tasca que fan i la seva
activitat durant els 2 anys de pandèmia.
En aquest punt, també s’explica la voluntat de canviar el format de la festa de
l’esport a partir del 2023 i es demana col·laboració a les entitats esportives
municipals per a que facin propostes de com els hi agradaria que sigui la seva
festa de l’esport.
En Victor Roldan enviarà un mail a les entitats per tal de demanar propostes per
a una futura festa renovada o per mantenir el format actual fins 2019.
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CINQUÈ PUNT: Precs i Preguntes.
En el torn de precs i preguntes, l’Abel Rojo aprofita per comentar una sèrie de
punts sobrevinguts que es volen comunicar al Consell Municipal d’Esports:
-

Recordatori col·laboració Cloenda 2022:
o

-

Recordatori entrega activitats corpus 2022.
o
o

-

Un dels punts que s’explica en aquest punt es la necessitat d’avançar
la realització de les instancies per a la petició de determinades coses a
l’ajuntament, com poden ser materials, permisos, etc..... en aquest cas
es marca:
 1 mes d’antelació per una petició sense materials.
 2 mesos d’antelació amb petició materials, carrer, punts de
llum, etc..

Informar sobre la petició espais temporada 2022/2023.
o

-

Es recorda que la data límit per la comunicació amb cultura es el
proper 1 d’Abril i que abans han de tenir el ok del departament
d’esports per poder fer aquesta activitat.
També s’explica que es realitzarà una gran activitat esportiva el dia 19
de Juny Av. Sant Ildefons on també es demana la participació de les
entitats esportives i la seva col·laboració.

Informar sobre canvis instancies activitats.
o

-

En aquest punts es fa un recordatori de que la Cloenda es realitzarà el
dia 28 de Maig Parc de Can Mercader i es demana col·laboració de les
entitats per participar en ella, tant per portar nens/es a l’activitat com
per col·laborar en la realització del seu esport allà.

També es comunica que s’iniciarà el procediment de reserva d’horaris
en els equipaments esportius amb l’objectiu de que estigui finalitzat al
Juny/Juliol 2022.

Informar fets 14 de Febrer 2022.
o

o
o

En aquest punt, l’Enrique Vanacloy explica els fets que es van produir
el dia 14 de Febrer en relació a la investigació portada a terme per
membre de la UDEF al Departament d’Esports i la màxima
col·laboració amb la investigació però també el rebuig per les formes i
la publicitat que es va donar als mitjans de comunicació amb una
desproporció manifesta i no raonable sense saber el perquè.
També demana respecte per als professionals i la seva innocència fins
que no finalitzi el procediment obert.
En aquest punt, l’Abel Rojo agraeix el suport mostrat per part
d’algunes entitats i també la gran professionalitat dels companys/es
del departament d’esports amb el únic objectiu d’ajudar a la ciutadania
de Cornellà a fer esport i activitat física.
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En el torn de precs i preguntes també i va haver dos dubtes:
-

-

En Joan Bosco explica que si ells ja fan un esdeveniment per les festes del
corpus potser no poden participar a l’activitat proposada el dia 19 de Juny
a lo que l’Abel Rojo li contesta que es normal i que participi qui pugui i qui
vulgui, que no es obligatori, i menys, si ja tenen un esdeveniment aquell
dia programat.
La Margarita del Pilar Zamorano pregunta que si tenen un esdeveniment
programat per les festes del Corpus i després no es pot fer, que han de fer
a la comunicació. L’Abel Rojo li comenta que la directriu es organitzar
l’esdeveniment com si els pugues fer a la seva totalitat i si desprès ens
hem d’adaptar a les mesures covid de Juny ja ho farem, però que no
podem preveure quines seran a data 22 de Març.

I no havent-hi res més, es tanca la sessió a les 20:50 h.
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