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ACTA REUNIÓ  CONSELL DE L’ESPORT MUNICIPAL 
23 de novembre de 2017 a les 19 h (sala reunions Pavelló Joaquim Rodríguez) 
   

 
Assistents   No assiteixen  
Dídac Cayuela  Club Petanca 
Quico Montero  Club Puravida 
Roser Soto  Club Futbol 
Ass. Paretana d’Escacs  Club Tennis Taula 
Ass. Triple  Club Natació 
Club Atletisme  Ass. Ciclista 
Club Bàsquet  Club Dòmino 
Club Handbol  Penya Blanc Blava 
Club Futbol Sala   
Club Patí   
Club d’Activitats de Muntanya   
Centre Excursionista   
Club Triatló   
Penya Blaugrana   

 
 
 
Millores instal·lacions esportives 
Informació de les millores que s’han fet darrerament, les que s’estan fent i les que es 
faran properament en les instal•lacions esportives. 
 
Piscina municipal Miquel Luque 
S’ha separat la climatització en tres zones, millorant d’aquesta manera la ventilació dels 
espais i la qualitat de l’aire. S’han incorporat equips i materials que han reduït 
considerablement la despesa energètica. S’ha informatitzat el control i comandament 
de les instal•lacions tècniques (temperatura de l’aigua del vasos, de l’aigua de dutxes, 
la temperatura ambient de la zona de piscina, vestidors i entrada, el CO2 de l’ambient, 
etc). 
 
Pista Can Butjosa 
S’han construït parets al costat del carrer Butjosa i la part de vestidors per absorbir el 
soroll que es fa dins de la pista. A la zona del costat de l’escola s’ha fet una pantalla 
amb una estructura de ferro amb vidres de gran impacte. 
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Camp de Futbol 
S’ha millorat el sistema d’ACS de les dues sales de calderes,  canviant  les calderes, les 
bombes, els intercanviadors i gran part dels equips tècnics. 
S’han modificat  tots els tubs, d'aigua de xarxa, de calefacció i de ACS que es trobaven 
soterrades i s’han posat vistes per l’interior dels magatzems i els vestidors. 
En aquests moments s’estan fent obres per incorporar dos nous vestidors en el mòdul 
del costat del bar. Amb la modificació es guanyaran dos vestidors més, compartint 
espais comuns de lavabos i dutxes. Està previst que les obres quedin enllestides a 
finals de la pròxima setmana o principis de l’altra. 
Durant la segona quinzena de juliol i la primera setmana d’agost es farà el canvi de la 
gespa del camp gran.  
 
Gimnàs escola Pau Vila 
Al Pau Vila s’ha construït un gimnàs amb l’alçada i les mides adequades per traslladar 
al tennis taula. Tenint en compte les dimensions es poden posar sis o set taules per a 
entrenaments i dues per a competicions. El punt més baix del sostre es troba a 4,50 
mts, això permet jugar dins de la normativa els partits de competició de l’equip en 
categoria nacional. 
   
Pistes Atletisme   
En una primera fase es farà un tancament perimetral de les pistes per intentar evitar 
els actes de vandalisme i un ús inadequat que es donen de forma habitual en les 
pistes. Es farà amb una tanca de ferro amb uns llums de led a la part baixa de la tanca 
per a il•il·luminar-la de nit per poder córrer per l’exterior, aquest tancament perimetral 
farà un total de 400 mts. 
Tot seguit, on antigament hi havia la petanca, es construirà un edifici per traslladar el 
bar, la seu del Centre Excursionista i una sala polivalent de reunions. 
Seguidament, un vegada traslladat el bar, en l’actual edifici, es condicionaran dos 
vestidors, lavabos públics, un espai seu pel Club Atletisme, un magatzem i un gimnàs. 
Quan es traslladi el CEP al nou edifici, l’Associació Paretana d’Escacs ocuparà l’Espai 
deixat pel CEP. 
 
Museu de l’Esport Local 
En dates per determinar, en l’actual sala de tennis taula, es farà el Museu de l’esport 
local. Aquest museu recollirà, material cedit tant per Joaquim Rodríguez com el Miquel 
Luque. Cada entitat també tindrà un espai per exposar els trofeus més rellevants. La 
intenció  també és utilitzar la sala per fer presentacions, exposicions, reconeixements, 
etc.   
 
Justificacions subvencions 2017 
El passat dijous dia 9 a la reunió de la Taula d’Entitats l’interventor va explicar els 
detalls per a una correcta justificació. Tot seguit  es passa la mateixa presentació. (se 
adjunta  el document de presentació) 
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Es recorda que si als 10 dies de rebre una esmena no es rep resposta, no es pagarà la 
segona part de la subvenció i es pot donar el cas que es tingui que retornar una part o 
la totalitat de la subvenció rebuda. 
 
 
Temes sobrevinguts 
 
Acord de col•laboració entre bar i entitats 
Tenint en compte que el bar-restaurant de les pistes té en exclusiva aquest servei per 
a tot el complex esportiu, les entitats i organitzacions han de pactar amb l’adjudicatari 
les condicions per a possibles col•laboracions en activitats puntuals.  
Segons l'adjudicatari, les entitats que vulguin oferir servei de bar en esdeveniment 
puntual han de satisfer un canon de 500 euros/dia. En cas que el material es sol•liciti 
mitjançant els seus proveïdors el canon es reduirà a 300 euros/dia. 
 
El representant del Club Futbol Sala manifesta que caldria sol•lucionar els problemes 
de lliscament de la pista de Can Butjosa. Es respon que s’ha fet una prova de neteja 
profunda en un tros i s’ha arribar a la conclusió que s’ha de fer una neteja continuada 
amb màquina fregadora per aspirar la brutícia que s'introdueix en el porus del terratzo. 
Es provarà durant dos mesos i es valoraran els resultats. 
 
 
 
 


