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Desenvolupament del Consell
A les 19.15 hores del dia
de 2019 comença el Consell Sectorial d
Sala de Plens

a la

El president del Consell, Jordi Martínez comenta que és el darrer C
mandat.
Felicita
Daniel Blanxart pel Trail de les Ermites
(TEO) i agraeix la
col·laboració de UCO (Unió Ciclista Olesana) i de Marc Vinyals en la BTT Portals.
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.
del Consell d sports de data 14 de gener de 2019.

2-Anàlisi del Circuit Esportiu Escolar i planificació curs 2019-2020.
El senyor Toni Grima,
Esports explica que per valorar el CEE
dades amb el suport de diferents entitats a la finalització de les activitats programades,
per tal de saber quina participació hi ha hagut i per poder començar a agafar idees i
.
El senyor Dioni Garcia comenta que el CEE es va crear amb les diferents entitats que
van volen participar i on es van muntar diferents activitats. Des del Departament
Esports, amb les dades facilitades per les entitats, han recollit les dades
corresponents.
El senyor Dioni Garcia explica que durant la Cursa del Foc, es muntarà un estand del
CEE, on presentant el passaport esportiu (un passaport que haurà de passar per les
diferents entitats esportives del municipi), es posarà el segell de l activitat esportiva
realitzada i on s entregaran els diplomes finals i premis. La finalitat és incentivar
ns premis segons el grau
fet. Cada color implicarà un
nivell diferent i portarà associat un premi. Quantes més jornades hi participin els joves,
més premis: diploma, samarreta,......per tal que els participants vegin una recompensa
.
Comunica que han vingut dos membres del Consell del Seminari Educació Física,
Xavi Gómez i Xavi Pi. Comenten que fruit de les reunions fetes, van pensar que de
cara al curs 19/20 es podria fer una primera trobada amb els nens
on es
repartiria el passaport del CEE. Inicialment, es va voler donar el passaport en una
plataforma online per ser més atractiu, però no va ser viable. El Sr. Dioni García diu
que aquest any
una prova pilot
-la, escoltar totes les
parts que hi ha participat i més endavant, crear una plataforma online si així es
decideix.
La Sra. Alcaldessa, Pilar Puimedon dona les gràcies a les entitats per la participació en
els projectes organitzats. Co
activitats més
integradores que hi ha i que el passaport en paper també és un motiu pels nens pel fet
de ser motivador que els posin un segell i incentivar
.
Al formar part diverses entitats

aquest passaport, es recullen més fruits ja

que tant els esports més minoritaris, com els més majoritaris hi estan representats.
La Coordinadora dels Consells, Montse Muñoz explica que si hi han més entitats que
hi volen participar, poden enviar un correu
tament i es poden afegir a aquest
projecte.
El senyor Toni Grima, Cap Esports valora totes les idees i el feedback de les activitats
portades a terme per tal de poder aconseguir nous adeptes,
El senyor Xavi Pi diu que una de les propostes era que el circuit
integrat dins el circuit esportiu escolar.

tivitats fos

El senyor Dioni Garcia diu que
un treball en horari lectiu i que els professors
fan trobades esportives juntament amb entitats que hi col·laboren, per tal que tots els
cursos puguin conèixer i participar en el circuit.
El senyor Xavi Pi diu que la idea és aquesta, que dins el centre es pugui concertar una
trobada, per exemple de bàsquet. Aquesta activitat, si es fa en horari escolar és molt
positiu perquè saps que hi passaran tots els nens del centre. Durant el cap de setmana
aquests depenen dels seus pares i
moltes vegades no els poden portar.
La Coordinadora dels Consells, Montse Muñoz comenta que aquestes activitats són a
més a més de les que es fan en cap de setmana.
El senyor Xavi diu que és un incentiu iniciarde continuar el cap de setmana. Explica que una nena que feia hip hop va provar
altres esports i
va conèixer el voleibol i ara el practica.
En aquestes trobades també es relacionen els joves i creen noves relacions, es
coneixen
i de cohesió social. A
més, permet compartir amb les noves amistats, altres esports.
El senyor Xavi diu que seria interessant no només practicar
fer-ho
també a les instal·lacions esportives. El senyor Dioni Garcia diu que les entitats que
vulguin participar en aquest projecte ho comuniquin i es programaran des del
les activitats a realitzar.
El president del club Harondo de Taekwondo comenta que a ell sempre li ha agradat
col·laborar, ja que ha participat en diferents activitats. Creu que és bo que coneguin els
nens / adolescents diferents esports i comenta que vol participar en aquesta promoció
que troba molt interessant. Explica que les altres ocasions que ha viscut coses
semblants, resulten sempre ser molt atractives i motivadores pels nens.
El senyor Dioni Garcia manifesta que la participació esportiva va en augment. Posa
per exemple que aquest cap de setmana, ha triomfat l
Tir al Arc. Perquè ha
estat tot un èxit de participació. Diu que es proposa fer un cartell prototip que simbolitzi
aquesta participació en una activitat esportiva.
El senyor Xavi diu que seria interessant fer un protocol al respecte i un cartell

identificatiu.
La senyora Pilar Puimedon
es vegin identificades per igual.

n

per tal que totes les entitats

Es comenta que la plataforma seria interessant i la senyora Montse Muñoz posa de
manifest
r alerta amb la Llei de
de pensar molt
bé.
El senyor Xavi diu que Instagram és la xarxa social més utilitzada pels joves.
El senyor Dioni Garcia diu que abans de juny necessitarien les aportacions de les
entitats per poder treballar de cara al proper curs.
La Sra. Montse Muñoz comenta que
participar.

una inscripció per les entitats que vulguin

El senyor Toni Grima diu que millor donar dates concretes per a la realització de les
activitats per tal de poder programar-les amb temps.
El senyor Toni Grima, Cap
3-

esports, dona per tancat aquest punt.
Organització Municipal.

El senyor Jordi Martínez manifesta que és obligació presentar als consells els
reglaments i per aquets motiu es continua amb la presentació del nou ROM de
l Ajuntament. Comenta que la part més important és el capítol tercer que parla de la
Ajuntament. S
ficat la participació en el Ple, a partir
permetrà que les entitats i els particulars pugin entrar mocions directament.
Aquest reglament es porta a a
en aquest punt.
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El regidor Jordi Martínez manifesta que aquest reglament afecta directament al Consell
Esports.
La Coordinadora dels Consells, Montse Muñoz explica que no hi havia un reglament
, que ara per ara només hi ha una ordenança on hi
han unes taxes establertes
municipals .
Es va decidir fer un sol document on incloure tots els espais municipals tancats i on es
preveu la possibilitat de demanar projector, ordinador,....i material a la brigada
municipal.
Aquest reglament co
nnexos amb
cada espai. Hi ha una
primera part que regula el conjunt, la part general de les normatives comunes i una
segona part amb els annexos on es reflexa quins són els espais i les normatives
específiques de cadascuna de les activitats.

aportacions o resoldre els dubtes que puguin plantejar-se.
-les. En aquest reglament els temes de
civisme, horaris i particularitats estan exposats en els annexos.
El senyor Toni Grima,
especifica que els temes de la piscina estan
inclosos en aquest reglament i en els annexos. Demana a les entitats que es revisin el
reglament i si hi ha alguna cosa a dir, que ho facin arribar
Diu el senyor Blai Garcia que poder són masses assegurances les que ja tenen i les
La Sra. Montse Muñoz explica que són assegurances diferents les de la federació i la
de les instal·lacions.
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El regidor Jordi Martínez comenta q
juny.

prevista pel mes de

La Sra. Montse Muñoz manifesta que fins divendres es poden fer les inscripcions per
ls club esportius aquest any estan a la zona de
Salvador Cases i la sorra del Basquet, ja que cada any es fa per torns rotatius les
ubicacions i aquest any ha tocat així.
La Sra. Montse Muñoz explica que la comissió va creure que aquest any les penyes
les inclourien a les entitats esportives ja que cada any ho demanen i aquest any els ha
dit que estarien dintre de les esportives amb bona distribució, depenent de les
sol·licituds i dels espais necessaris.
n tres entitats de moment que sol·liciten el servei de bar, per aquest
motiu, es faran sorteig de barres. El mateix dia es farà sorteig de barres de festa
major, festa holly i
entitats.
6-Tancament del període 2015-

.

El regidor Jordi Martínez fa un resum del període del seu mandat com a regidor
Esports. Al principi hi va haver dificultats amb els espais ja que no hi havia per totes
les entitats. Explica que ara tenim un nou pavelló, el de Sant Bernat, i tenim més
Manifesta que s
cobert la part del pavelló de patinatge i hoquei. Que es va
aconseguir el pavelló de bàsquet i que és conscient que els clubs volen créixer i que
ha fet tot
, però hi ha
espais i no
es disposen hores per donar a tothom. Explica que fins que no es puguin tenir nous
espais no es podrà resoldre aquest tema. Des de
E
aconseguir més subvencions per poder ampliar espais. Manifesta que la gimnàstica
era un dels temes a solucionar perquè necessita un espai per ella s
pogut dur a terme lamentablement, ja que s an hagut de prioritzar els diners destinats
a
i els vestidors de la piscina coberta . Això va en detriment de les
entitats, ja que no hi ha diners per tots i personalment li hagués agradat poder tenir el

pavelló per a la gimnàstica.
També comenta que la Generalitat fa anys no treu subvencions per esports, està tot
Hi ha quedat molts temes pendents a esports i demana d
pogut fer. Les ganes de fer-ho són moltes, però en una situació econòmica tan dolenta
és molt difícil.
Resumeix que ha estat molt c
n eleccions municipals i
no se sap qui portarà aquesta regidoria en el nou cartipàs municipal.
El regidor Jordi Martínez agraeix a Montse Muñoz, Toni Grima i Dioni Garcia la bona
feina feta així com a les entitats la seva col·laboració, comprensió i dedicació feta.
7venda no sedentària, la qual s

del Mercat de venda no sedentària
abril.

La Coordinadora dels Consells, Montse Muñoz explica que s
, com per exemple
separació entre les parades.

el

Cap aportació en aquest punt.
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Cap aportació en aquest punt.
9-Precs i Preguntes.
La Sra. Anna Banqué
Futbol Sala Olesa pregunta sobre
anterior. Té dubtes sobre el tema del càlcul dels subministraments a espais
municipals. No és el mateix el que comparteix un local unes hores amb altres entitats,
que el que té cedit un espai que
proporcional que pertoca a cada entitat.
Respecte això, la Sra. Montse Muñoz diu que el 85 per cent ja

Ajuntament.

El senyor Toni Grima diu que es tindrà en compte aquest punt.
La Sra. Montse Muñoz diu que no es pot dir el que pujarà fins que no es tingui la
factura i es pugui comprovar
, a partir
es farà un estudi de costos.
El regidor Jordi Martínez diu que es tindrà en compte aquesta petició.
A la
à previst si,
però no pot assegurar el que farà el nou govern. Comenta que els vestidors de la

piscina han costat molts diners.
El regidor Jordi Martínez comenta que no tots els pavellons són susceptibles de poderlos fer servir per tots els esports, com per exemple el patinatge
terra especial. Diu que s
existeixen.
El Sr. Enric Lobo pregunta com estan els vestidors del pavelló Salvador Boada.
El regidor Jordi Martínez contesta que hi ha un projecte fet i està previst fer-ho, però
que en aquest mandat ja no es podrà fer.
El senyor Enric Lobo comunica que en el pavelló Sant Bernat hi ha un conflicte amb la
gimnàstica ja que aquesta entitat ha comprat molt material i no hi cap tot al pavelló, per
aquest motiu queden algunes portes d emergència obturades i això és perillós. Diu que
ho va parlar amb la coordinadora de la gimnàstica, però no ha fet res al respecte.
Comenta que ara hi han més barres i cada vegada tenen menys espai. Vol saber si el
club gimnàstica pot comprar lliurament el material que vulgui, sent com està sent un
obstacle per poder jugar bé al futbol.
El regidor Jordi Martínez explica que si que van demanar permís per poder deixar més
material, en un lloc determinat.
El senyor Enric Lobo posa de manifest que ara ocupen molt més perímetre.
El regidor Jordi Martínez diu que es mirarà on està depositat el material i sobretot si
obstaculitza la
.
El senyor Salvador Bassó diu que
seva ubicació. E
preguntar si el material és realment necessari, abans
de fer la compra.
El regidor Jordi Martínez manifesta que en el moment en el que es va demanar no hi
i que si ara hi ha problemes, es mirarà de
buscar una solució. El senyor Bassó diu que tothom munta i desmunta i que tothom es
conscient del que la gimnàstica necessita, però que tothom ha de saber els seus límits.
El regidor Jordi Martínez diu que es revisarà el tema de la seguretat amb el Club
Gimnàstica.
El senyor Toni Grima comenta que de les justificacions de les subvencions
fet requeriments i les esmenes estan en marxa. Després
seguir el seu tràmit. Explica que aquest any s
anat molts papers,
de revisar amb molta cura i esperen que la tramitació 2019 sigui més àgil.
La Coordinadora dels Consells, Montse Muñoz, comenta que la previsió de pagament
serà a finals de maig o principis de juny.
a les 21:16

El president del Consell
Jordi Martínez Vallmitjana

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

La secretària
Montserrat Gil Salvat

