Àrea de Serveis Personals
Servei d’Esports

ACTA REUNIÓ CONSELL DE L’ESPORT MUNICIPAL
4 de desembre de 2018 a les 19 h (sala Serra Cooperativa)

Assistents
Francesc Juzgado (Alcalde)
Antoni Fernández (Regidor Esports)
Quico Montero (Responsable Esports)
Roser Soto
Ass. Paretana d’Escacs
Ass. Triple
Club Atletisme
Club Bàsquet
Club Handbol
Club Futbol Sala
Club Patí
Club d’Activitats de Muntanya
Centre Excursionista
Penya Blaugrana
Club Petanca
Club Futbol
Club Tennis Taula
Club Natació
Penya Blanc Blava

Justifiquen no assitència
Club Dòmino
Club Pura Vida
Club Triatló

Presentació del Regidor d’Esports i Alcalde
Tenint en compte que és la primera reunió que es fa del CEM desprès del relleu a
l’alcaldia i a la regidoria d’esports, ambdós es presenten a les entitats esportives
del municipi.

Millores instal•lacions esportives
L’alcalde informe de les millores en les instal•lacions esportives que s’han dut a
terme el darrer any o estan a punt de finalitzar:
Canvi de la gespa camp de futbol gran i ampliació, canvi enllumenat i instal•lació
de reg al camp petit d’entrenament.
Tancament pistes atletisme, construcció d’un edifici pel nou bar i seu social.
L’actual edifici s’ampliarà per ubicar dos vestidors, una sala gimnàs per entitats,
un magatzem i la seu social del Club Atletisme.
Sala polivalent de l’escola Pau Vila on es traslladarà la seu del Club Tennis Taula
degut a l’alçada del sostre de la sala actual no compleix normativa.
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Justificacions subvencions 2018
La Roser Soto, responsable del control i gestió de les justificacions de les
subvencions descriu detalladament, a traves d’una projecció (QUE ADJUNTEM)
els processos, terminis i documentació a aportar.
S’informa que l’ajuntament pot fer efectiu el pagament de la subvenció durant
l’any en curs amb data límit de 31 de desembre, tot i que es treballarà per
avançar-ho, sempre i quan la justificació de l’any anterior estigui correctament.

Aclariments canvis interns en entitats
És obligatori que les entitats comuniquin telemàticament els canvis de junta o
qualsevol modificació de les dades de l’entitat (número de compte, domicili
social, etc). Han de coincidir les dades de la persona que tramita la subvenció
amb el registre actualitzat del departament de participació, en cas contrari es
denegarà la subvenció fins la seva regularització.
Per qualsevol aclariment o ajuda en els processos es poden posar en contacte
amb la Roser Soto.

Llei de protecció de dades
El Departament de participació va passar informació a totes les entitats, tant
esportives com culturals, per fer una formació sobre la Llei de Protecció de
dades. Només es van inscriure cinc entitats esportives i alguna més cultural i era
necessari un mínim d’entitats per dur-la a terme. Aquest mateix departament us
va enviar un document amb l’enllaç, que des del servei d'esports s’ha tornat a
enviar, per consultar aspectes relacionats amb la nova Llei.
Qualsevol entitat pot trucar a l’ajuntament per demanar hora amb l’Assumpta
Torres, responsable de l’OAC, per consultar temes concrets sobre aquesta Llei.

Temes sobrevinguts
•

Davant les dificultats que algunes entitats tenen respecte a la necessitat de
disposar de voluntaris- col•laboradors per determinats
esdeveniments es
proposa crear relacions entre entitats per col•laborar i cedir voluntaris.

•

El representant de la Penya Blaugrana demana que l’ajuntament es faci càrrec de
la despesa generada pel lloguer o transport dels materials i infraestructures
necessàries per dur a terme les activitats que organitzen les entitats.
Es confirma que l'ajuntament mantindrà el mateix criteri sobre la cessió de
material a les entitats esportives, cedint i fent-se càrrec de tot aquell material
necessari estrictament per dur a terme les activitats esportives, excloent dinars,
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festes, etc.
Sense més es tanca la sessió a les 20.25 hores

