Servei d'Esports

ACTA REUNIÓ CONSELL DE L’ESPORT MUNICIPAL

Data: Dilluns 14 de març de 2016
Hora: 19.15 h
Lloc: Sala Joan Serra Armadans
Assistents

Entitat

Dídac Cayuela

Ajuntament (Regidor d'Esports)

Quico Montero

Ajuntament (Actuant com secretari)

Miguel Hidalgo

Club Atletisme

Mati Gamero

Club Patí

José Manuel Cidre

Club Petanca

Quim Esteve

Penya Blaugrana

Oriol Calvet

Club Bàsquet

Alex Peiró

Club Handbol

Toni Ruíz

Club Futbol

Dolors Palomo

Club Futbol Sala

Carlos Martínez

Centre Excursionista

Jordi Domenech

Club Activitats de Muntanya

Enric Nuñez

Associació Triple

Josep Idañez

Club Dòmino

José Luís Ibañez

Club Tennis Taula

Ordre del dia:
•

Aprovació de l'Acta anterior

•

Dia internacional de la Dansa (29 d’abril)

•

Protocol Servei d’Acollida persones nouvingudes

•

Subvencions 2016

•

Nou concurs bar pistes

Servei d'Esports

•

Disponibilitat equipaments escola MD Montserrat

•

Nit de l’Esport 2016

•

Temes sobrevinguts

Aprovació de l'acta anterior
S'aprova l'acta de la darrera reunió celebrada el dia 13 d'octubre de 2015
Dia internacional de la Dansa (29 d’abril)
L’Associació Prodansa, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, vol fer una
jornada participativa i de difusió de la dansa al municipi. Kike Aranda, representant de
l'Associació fa una breu exposició i ofereix a les entitats la possibilitat que membres de
l'escola de dansa Elite Dance puguin fer una coreografia en les activitats que se celebrin
el dissabte 30 d'abril i el diumenge 1 de maig. Les entitats interessades ho han de fer
saber el més aviat possible al servei d'esports per posar-los en contacte amb l'associació.

Protocol Servei d’Acollida persones nouvingudes
Segons el Decret que regula els serveis d’acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya, els ajuntaments i la Generalitat han de garantir la prestació
d’aquest servei. L’objectiu es promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats d’aquests
col·lectius a través del coneixement de les llengües oficials, el funcionament de la
societat d’acollida i el seu marc jurídic i laboral.
Per obtenir el certificat d’acollida, un document de validesa jurídica en els processos
d’estrangeria, adquisició de la nacionalitat,... caldrà acreditar coneixements lingüístics,
del funcionament de la societat catalana i del seu març laboral.
La formació, recollida en el Decret, inclou els tres mòduls que cal acreditar per obtenir el
certificat:
®

Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i en
llengua castellana.

®

Mòdul B: coneixements laborals.

®

Mòdul C: coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic.

Es demana a les entitats que vulguin col·laborar oferint accions per complementar les
hores del mòdul C, que ens ho facin saber per posar-los en contacte amb el Servei
d’Acollida de l’Ajuntament.
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Subvencions 2016
S'ha rebaixat el la partida de subvencions un 5%.
El passat divendres dia 11 es va publicar al BOP la convocatòria de subvencions 2016 i el
termini finalitza el dia 1 d’abril.
Les novetats d’enguany son les següents:
·

L’import de justificació de l’activitat regular serà el 100% de la concessió, igual
que en les activitats puntuals, no el 200% com fins ara.

·

No es podran utilitzar, com fins ara, els certificats de despesa dels incentius als
entrenadors, excepte els contractats laboralment amb la corresponent factura.

·

El termini de justificació torna a ser el 31 de gener de l’any següent. Tot i que
el període d’execució de les factures és de l’1 de gener al 31 de desembre de
l’any en curs.

Cal recordar:
·

Posar totes les dades que es demanen als impresos de sol·licitud.

·

És important desglossar bé el pressupost de despeses i d'ingressos de cada
activitat. No s’ha de posar a l'apartat d'ingressos la suposada subvenció de
l’Ajuntament.

·

Cal indicar correctament el dia i l’hora de les activitats puntuals per tal de fer
la reserva corresponent dels materials i els espais, i comprovar la coincidència
amb altres activitats. S'informa que s'ha de comunicar qualsevol canvi que
afecti el dia, l'hora i la infraestructura demanada.

La Dolors Palomo del Club Futbol Sala demana que es puguin justificar les
subvencions a mida que es fan les activitats, si una activitat es fa el mes de juny no
es tingui que esperar per acabar la resta d'activitats subvencionades per presentarles totes juntes.
En Jordi Domenech del Club d'Activitats de Muntanya pregunta perquè no es publica
en el portal web de l'Ajuntament la concessió de les subvencions de totes les entitats.
Es respon que sempre s'han pogut consultar i ara més amb la Llei de la
Transparència.

Nou concurs bar pistes
Un cop presentada la renuncia de l’actual adjudicatari del bar de les pistes, el servei de
contractació de l’Ajuntament ha posat en marxa el proces per iniciar una nova
convocatòria per a la concessió.
El regidor d'esports ofereix la possibilitat que les entitats es posin d'acord per portar la
gestió entre elles, però com una sola entitat. En els propers dies es convocarà a una
reunió amb les entitats interessades per concretar les condicions.
Na Mati Gamero del Club Patí pregunta si pel cap de setmana, 16 i 17 d'abril, coincidint
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amb el campionat de Catalunya de patinatge, estarà obert el bar, perquè segons els hi va
dir l'actual inquilí, tenia previst tancar desprès de setmana santa.
El servei de contractació a comunicat a l'inquilí que esperi a deixar el bar quan s'hagi fet
la nova concessió.

Disponibilitat equipaments escola MD Montserrat
Atès el conveni signat entre l’Ajuntament de l’Escola Montserrat, entre el diferents acords
de col·laboració, l'escola posa a la disposició de l'Ajuntament i de les entitats del municipi
les dues pistes poliesportives i dues sales polivalents. Es demana a les entitats que
puguin estar interessades a fer ús de les seves instal·lacions que es posin en contacte
amb el Servei d’Esports.

Nit de l’Esport 2016
La Nit de l'Esport d'enguany se celebrarà el divendres 1 de juliol.
Es demana que si alguna entitat vol suggerir algun canvi en el format de l'elecció o
nominació dels millors esportistes i equips, pot presentar la proposta i crear una comissió
per posar-ho en comú.
El Regidor diu que cada any escolta comentaris en acabar l'acte i dies posteriors que no
és just com es fa l'elecció dels millors esportistes i dels equips i que el Consell Esportiu
es el marc adequat per proposar els canvis que calgui.

Temes sobrevinguts
•

No hi ha temes sobrevinguts

El President

El Secretari

