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ACTA REUNIÓ  CONSELL DE L’ESPORT MUNICIPAL 
19 de setembre de 2019 a les 19.30 h (sala polivalent Poliesportiu Municiapal Joaquim 
Rodríguez) 
   

 
Assistents   No assitèixen   

Jordi Seguer (Alcalde)  Ass. Paretana 

Casandra Garcia (Tinent d’alcalde)  Club Pura Vida 

Neus Jordà (Portaveu Junts x CAT)  Club Petanca 

Kiko de la Torre (Potaveu PSC)  Club Futbol 

Quico Montero (Responsable Esports)  Ass. Ciclista 

Roser Soto (Servei d’Esports)  Club Dómino 

Irene García ( Club Natació)  Penya Blanc Blava 

Cristina Araguz (Ass. Triple)  Club Handbol 

Salva Corbera (Club Atletisme)   

José Palomo (Club Bàsquet)   

David Arranz (Bikers Parets)   

Dolors Palomo (Club Futbol Sala)   

Mati Gamero (Club Patí)   

Eva Calderon (CAM)   

Carlos Martínez (Centre Excursionista)   

Joaquim Esteve (Penya Blaugrana)   

Jordi Mompart (Club Tennis Taula)   

 
 

 
L’Alcalde obre la sessió informant als membres del  Consell de l’Esport Municipal  que 
aquest s’amplia amb la incorporació dels portaveus del tots els grups polítics de 
l'Ajuntament. 
També informa que a partir de l’any 2020 es deixaran de fer concessions directes de 
subvencions a les entitats esportives i passaran a totes a concurrència competitiva.  
 
La Primera Tinent d’Alcalde, Casandra Garcia manifesta que la finalitat és establir els 
mateixos criteris per a totes les entitats esportives, per tant, l’Associació Ciclista, el Club 
d’Atletisme i el Centre Excursionista, entitats que rebien subvenció directa passaran a la 
modalitat de concurrència competitiva com la resta. 
L’Alcalde també informa que el nou equip de govern té la voluntat de potenciar molt més 
l’esport femení i la participació dels esportistes locals. Les subvencions ens han d’ajudar 
a fer-ho.  
 
Justificació  subvencions 2019 
S’informa a les entitats que, tot i que el termini de justificació de les subvencions finalitza 
el dia 31 de gener de 2020,  haurien d’intentar justificar el més aviat possible per no 
coincidir amb el tancament del pressupost de l’any 2019 que fa el departament de 
serveis econòmics durant el primer trimestre del 2020. Si pot ser caldria justificar abans 
del mes de desembre. 



 

 
 

Àrea de Serveis Personals 
Servei d’Esports 

 
També es recorda que s’han de notificar tots els canvis dels membres de la junta 
(document del registre municipal d’entitats). En cas de no fer-ho, serveis econòmics no 
autoritzarà la tramitació.  
En cas que la persona que fa la tramitació no sigui el president, aquest ha de signar tots 
els fulls de la documentació, tant de la sol•licitud com la justificació. 
La Roser Soto, responsable administrativa de la tramitació fa una breu explicació 
comentant les incidències més comuns.  
 
Programació calendari activitats puntuals 2020 
Abans del 31 d’octubre caldria comunicar al servei d’esports les dates concretes de les 
activitats puntuals que es faran durant el 2020.  
Sobretot, en cas de canviar la data d’una activitat d’un any per l’altre, abans caldrà 
consensuar-ho amb el servei d’esports.  
 
Sessió formativa per a entrenadors 
Durant el mes d’octubre o novembre es farà una sessió formativa per a 
entrenadors/formadors de les entitats esportives i de les escoles esportives municipals 
amb el psicòleg esportiu, en Pep Marí. En Pep Marí és un prestigiós psicòleg esportiu 
que ha estat més de vint anys el cap del departament de psicologia del Centre d’Alt 
rendiment de Sant Cugat. També ha estat al capdavant de projectes relacionats amb els 
valors de l'esport de clubs i Federacions esportives importants. 
El títol de la xerrada serà: “El valor del sacrifici al món de l’esport, pautes per estimular-
ho” 
Tenint en compte les particularitats de cada entitat, es proposa que la sessió es faci un 
dilluns i que els club puguin donar festa als equips afectats per a que els entrenadors 
puguin assistir.   
 
Temes sobrevinguts 
L’Alcalde informa de les inversions que es faran els propers mesos en àmbit esportiu 
aprofitant una incorporació de romanent aprovada pel ple abans de les vacances 
d’estiu: 
• Adquisició d’una màquina fregadora per a la neteja de la pista de Can Butjosa 
• Canvi dels seients de grades del pavelló i camp de futbol  
• Reparació-modificació del sostre del pavelló quadrat per eliminar goteres 
• Reestructuració entrada piscina, amb noves oficines,  la informatització del 
control accessos i el canvi de  taquilles i bancs vestidors.  
 
També comenta que durant l’estiu del 2020 es farà una forta reforma dels vestidors de 
la piscina i altres actuacions encara per concretar. 
 
El 2020 també hi ha intenció instal•lar  un parc esportiu de workfit (galistea) 
 
La representant del CAM comenta la possibilitat que es pugui incorporar els equips 
mixtes als premis als millor equip de la Nit de l’Esport, categoria que fins ara no es 
contemplava.  
Es comenta que no hi ha problema per incorporar-ho. Tot i així l’alcalde manifesta la 
voluntat d’introduir algun canvi en el format actual de la Nit de l’Esport i en les properes 
setmanes es crearà una comissió per fer aportacions i treballar sobre el tema. 
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La representant de l’Associació Triple proposa fer un canvi en les dates del torneig 
Triple Vila de Parets per fer-lo els dies 30 i 31 de maig de 2020. Els equips convidats al 
torneig finalitzen la temporada i més tard d’aquestes dates no els hi va bé. També 
proposa fer la presentació de la temporada el diumenge 15 de desembre. 
No hi ha problema per les dates proposades perquè gairebé tots els clubs han acabat la 
temporada. 
 
El representant de la Penya Blaugrana informa que el 2020 és el 40 aniversari de 
l’entitat i volen fer un acte a la sala Basart o al teatre de Can Rajoler i pregunta si 
l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses del tècnic que és necessari per 
il•il·luminació i sonorització. 
L’Alcalde comenta que l’entitat ha de fer una relació de les activitats i presentar-la en la 
sol•licitud de la subvenció del 2020 incorporant totes les despeses, incloent el tècnic en 
qüestió. 
 
El representant del Club Bàsquet comenta que les entitats que es troben al pavelló no 
disposen d’una oficina o espai de treball així com un lloc per col·locar els trofeus. 
L’Alcalde respon que es buscaran solucions, però que tot just estant governant i hi ha 
molts temes pendents per resoldre de l’anterior equip de govern. També comenta que  
facin alguna proposta i es tindrà en compte.  
 
Es pregunta sobre el possible tancament de la pista de Can Butjosa o la construcció 
d’una tercera sala degut a la saturació dels pavellons. L'Alcalde respon que l’actual 
equip de govern no vol enganyar a ningú i no té previst el tancament de la pista de Can 
Butjosa ni la construcció d’un nou pavelló en aquesta legislatura. L’equip de govern 
considera que hi ha altres mancances al municipi que cal atendre abans. 
 
La Primera Tinent d’Alcalde, Casandra García també ha volgut aclarir que la pista de 
Can Butjosa és l’actual pati de l’escola Pompeu Fabra i s’ha de considerar aquesta 
qüestió abans de prendre alguna decisió al respecte. 
 
El representant del Club Tennis Taula manifesta que amb el canvi de local al gimnàs del 
Pau Vila han guanyat amb espai i que les condicions generals de la sala són molt bones 
però recorda el problemes que tenen de giscament degut a les característiques del 
paviment de parquet sintètic i proposa aplicar un vernís especial. 
Tenint en compta que l’escola fa les classes d’educació física a la mateixa sala es 
proposa fer una prova en un punt determinat abans d’aplicar-ho a tot el paviment. 
 
Sense més temes es tanca la sessió a les 20.40 h. 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
L’Alcalde       El secretari 
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