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Ajuntament d’Argentona

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS

Acta número 1/2016

Acta de la sessió ordinària celebrada pel Consell municipal d’esports en data 16 de març de 2016.

A la vila d’Argentona, comarca del Maresme, el 16 de març de 2016 es reuneixen a les
dependències municipals de l’Ajuntament d’Argentona per tal de celebrar sessió ordinària del
Consell municipal d’esports els següents membres de la mateixa:

Sra. Montse Cervantes i Codina, Regidora d’esports i Presidenta del Consell

Sr. Adrià Arregui i Valdivieso, representant del Club Bàsquet Argentona
Sr. Arturo Cortada i Arnal, representant del Club Casino d’Argentona
Sr. Domènec Casabella i Duran, representant dels Veterans/es de Bàsquet d’Argentona
Sr. Iu Claus i Soria, representant del Club de Futbol Sala Olímpic d’Argentona
Sr. Joan Puyo i Gatius, President de l’Handbol Club Argentona
Sr. Jordi Navarro i Costas, President del Club d’Agility Maresme
Sr. Leandro Bonet i Clemente, President de l’Handbol Club Laietà Argentona
Sr. Ricardo Fernàndez i Vidal, President del Club Petanca Cros
Sra. Elena Sánchez i Prieto, representant del Club Natació d’Argentona
Sra. Griselda Álvarez i Guasch, representant del Club Bàsquet Argentona
Sra. Josefa Brillas i Tamareu, representant del Patinatge Artístic Argentona
Sra. Judith Espinalt i Brillas, representant del Patinatge Artístic Argentona
Sra. Marta Lledó i Murciano, representant del Club Esportiu Crazy Jumpers
Sra. Montse Cacho i Jiménez, representant del Club Esportiu Crazy Jumpers
Sra. Núria Rus i Parera, representant del CE Boccia 360 Argentona

Sr. Joan Vera i Domínguez, representant del grup municipal d’ICV-Compromís per Catalunya
Sr. Josep Àrias i Duxans, representant del grup municipal d’ERC

Sr. Gil Mas i Julià, Director d’activitats esportives i Secretari del Consell

Excusen la seva presència:

Sr. Arnau Saleta i Perejoan, representant del grup municipal de la CUP

Essent les 19:00 hores s’inicia la sessió amb el següent ordre del dia:
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1. Aprovació de l’acta anterior

Conegut pels assistents l’esborrany de l’acta número 4/2015, de data 16 de desembre de 2015,
s’aprova per unanimitat.

2. Subvencions 2016 per a entitats esportives

La Sra. Montse Cervantes informa que enguany l’import de les subvencions per a entitats
esportives és el mateix que l’any passat, 28.000 €.

Ja informarem quan s’obri convocatòria, que serà als voltants de juny.

3. Petició a les entitats esportives dels calendaris referents a l’ús d’instal·lacions esportives per
l’estiu 2016, pretemporada 2016 i temporada 2016-17.

La Sra. Montse Cervantes recorda que, segons el punt 4 del Reglament d’instal·lacions esportives
municipals d’Argentona, per a poder utilitzar una instal·lació esportiva municipal amb horaris
continuats per a un curs és imprescindible sol·licitar-ho a l’Ajuntament en l'imprès corresponent
entre el 15 i l’últim dia hàbil del mes de març del curs anterior.

El Sr. Gil Mas també recorda la necessitat de fer servir el full que toca per a cada període.

El Sr. Leandro Bonet pregunta si s’ha de sol·licitat tot el que es necessiti, i si es faran reunions
específiques per a l’ús de cada instal·lació.

La Sra. Montse Cervantes respon que sí a les dues qüestions, però que es tingui en compte la
realitat.

El Sr. Gil Mas recorda que tot el que es demani de més, respecte a aquest any, haurà d’anar en
detriment d’altres entitats, i que això serà difícil d’adjudicar.

El Sr. Joan Puyo pregunta si encara segueix vigent la proposta de cobrir la pista poliesportiva
exterior.

La Sra. Montse Cervantes respon que en principi sí.

Des de l’Equip de Govern s’ha d’acabar de decidir si es prioritza la pista poliesportiva exterior, o
acabar la coberta de la pista de l’Escola d’Argentona.

4. Modificació de la Ordenança número 69 reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les
piscines municipals.

La Sra. Montse Cervantes explica que aquesta modificació ha estat aprovada per Ple municipal el
passat 7 de març.
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Detalla els canvis que hi ha hagut.

Destaca l’increment de preu de l’abonament de temporada, que pels argentonins val pràcticament
el mateix, però pels de fora d’Argentona hi ha un increment substancial.

El Sr. Domènec Casabella pregunta si aquest increment d’abonaments de temporada també s’ha
aplicat a les entrades diàries.

La Sra. Montse Cervantes puntualitza que no.

Explica una mica tot el procés que s’ha fet per tal de poder modificar l’ordenança.

S’obre un petit debat sobre el tema.

Finalment, la Sra. Montse Cervantes explica que enguany es tornarà a donar el servei de gestió
integral de la piscina a la Companyia d’Aigües Argentona.

També informa que ja s’ha publicat al BOPB els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i els
Plecs de condicions tècniques que hauran de regir la concessió demanial de l'adequació i
explotació del bar de les piscines municipals, mitjançant procediment obert.

5. Urgències

No se’n formula cap

6. Precs i preguntes

La Sra. Montse Cervantes recorda que enguany la Festa de l’Esport passarà a integrar-se a la Mosta
d’entitats d’Argentona, prevista pel proper dissabte 14 de maig.

El Sr. Gil Mas recorda que s’ha enviat enviat correu electrònic informatiu en data 10 de març.

Explica una mica com serà aquest nou funcionament.

Recorda que la data límit per fer-nos arribar les fitxes de participació és el proper divendres 15
d’abril.

Per altra banda, la Sra. Montse Cervantes informa que darrerament hem detectat un increment de
brossa pel terra a les instal·lacions.

Això fa que, tot i els tractaments de desinsectació i desratització que es fan periòdicament,
apareguin més formigues i rates.

Recorda a les entitats que no poden menjar als seus locals/despatxos cedits.
S’obre un petit debat sobre aquest tema.
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Finalment, la Sra. Montse Cervantes conclou fent una crida a tothom a intentar ser més nets.

Per altra banda, la Sra. Montse Cervantes recorda que demà divendres la Creu Roja fa una xerrada
informativa relativa a la Setmana solidària per l’alimentació infantil, i emplaça a totes les entitats a
assistir-hi.

Informa que es va enviar la carta per correu electrònic a totes les entitats en data 14 de març, i
avui s’ha repartit altra vegada la carta en paper.

També explica la Sra. Montse Cervantes que la regidoria de Participació Ciutadana està duent a
terme un procés participatiu per tal que la ciutadania i les entitats decideixin el destí de 500.000
euros del proper pressupost municipal.

Es convida al Consell d’Esports a que es reuneixi en una sessió destinada específicament a recollir
les necessitats de l’àmbit de l’esport al municipi i presentar iniciatives en aquest pressupost
participatiu.

La reunió estarà dinamitzada per una tècnica de la Diputació que dóna suport a l’Ajuntament.

Es demana que el Consell d’Esports proposi una data i hora per al mes d’abril, que no sigui cap
dels següents dies: 5,6,12,13,26 i 27 d’abril.

Els membres del Consell acorden demanar que es faci aquesta reunió informativa el proper dijous
28 d’abril, a les 7 de la tarda.

El Sr. Ricardo Fernàndez aprofita que té la paraula i explica una mica en què consisteix el tema del
pressupost participatiu, ja que hi participa com a membre del Consell municipal d’esports.

El Sr. Ricardo Fernàndez també comenta a la resta de membres del Consell que es tingui en
compte l’entitat dels Amics del Pubillatge d’Argentona a l’hora de fer algun acte, des d’aquesta
entitat es demana poder participar amb la Pubilla i l’Hereu a diferents esdeveniments i donar-los a
conèixer.

També comenta que s’està treballant, des del Consell de la vila, per crear una comissió per la
reforma horària, i que es demana la participació d’algun membre del Consell municipal d’esports.

La Sra. Montse Cervantes informa que l’han vingut a veure representants de l’Assemblea Nacional
Catalana i que s’han ofert a explicar a les diferents entitats i clubs esportius com quedarien
resoltes diferents lleis esportives en cas que Catalunya esdevingués un estat independent.
Comenta que quan tinguem més informació ho farem arribar a totes les entitats esportives.

El Sr. Domènec Casabella comenta que la gespa torna a estar molt fosca.

La Sra. Montse Cervantes respon que tan ella com l’empresa adjudicatària en són coneixedors,
que la gespa està en garantia i que s’arreglarà.
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Finalment, la Sra. Montse Cervantes informa que s’ha demanat pressupost (24.700 € més IVA) per
arreglar les goteres del pavelló nou.

També informa que la Diputació de Barcelona ens ha concedit diners per dur a terme diferents
Plans d’ocupació. Alguns d’aquests Plans possiblement siguin conserges.

I no havent-hi res més a tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió essent les 20:10 hores,
en el lloc i data UT-SUPRA, de que com a Secretari, en certifico.

Vist i plau

La Presidenta El Secretari


