Ajuntament d’Argentona

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Acta número 2/2016
Acta de la sessió ordinària celebrada pel Consell municipal d’esports en data 15 de juny de 2016.
A la vila d’Argentona, comarca del Maresme, el 15 de juny 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. Antoni Rabassa i Españó, representant del Club de Futbol Argentona
Sr. Benito Rodríguez i Claverias, representant del Club de Futbol Sala Olímpic d’Argentona
Sr. Domènec Casabella i Duran, representant dels Veterans/es de Bàsquet d’Argentona
Sr. Joan Burgués i Castellà, President del Club Bàsquet Argentona
Sr. Joan Puyo i Gatius, President de l’Handbol Club Argentona
Sr. Mario Lloret i Gómez, representant del Club Natació d’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. Judith Espinalt i Brillas, representant del Patinatge Artístic Argentona
Sra. Núria Rus i Parera, representant del CE Boccia 360 Argentona
Sr. Arnau Saleta i Perejoan, representant del grup municipal de la CUP
Sr. Joan Vera i Domínguez, representant del grup municipal d’ICV-Compromís per Catalunya
Sr. Juan Francisco Fragoso i Escribano, representant del grup municipal del PP
Sr. Gil Mas i Julià, Director d’activitats esportives i Secretari del Consell

Excusen la seva presència:
Sr. Iu Claus i Soria, representant del Club de Futbol Sala Olímpic d’Argentona
Sr. Joaquim Perejoan i Hernàndez, President del Club Argentona Bocs
Sr. Jordi Navarro i Costas, President del Club d’Agility Maresme
Sr. Josep Àrias i Duxans, representant del grup municipal d’ERC

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 1/2016, de data 16 de març de 2016, s’aprova
per unanimitat.

2. Subvencions 2016 per a entitats esportives
La Sra. Montse Cervantes informa que encara no ha sortit la convocatòria, es preveu d’aquí un
mes aproximadament. Quan surti, s’avisarà a totes les entitats d’Argentona.
El Sr. Joan Puyo pregunta si es manté l’import de l’any passat.
La Sra. Montse Cervantes respon que sí, 28.000 €.

3. Sol·licitud de voluntaris, per part de la Regidoria d’esport, per dur a terme la Cursa i la
Pedalada popular de la Festa Major d’estiu (5 i 6 d’agost).
La Sra. Montse Cervantes recorda que, un any més, es necessiten una trentena de
voluntaris per estar a les cruïlles per on passin la Cursa i la Pedalada popular, i donar pas
alternatiu als corredors i als cotxes.
Explica que aproximadament és una hora i mitja de feina, els voluntaris estaran coberts
pel que fa a assegurança i responsabilitat civil, i quan s’acabi la Cursa i la Pedalada se’ls
convidarà a esmorzar.
Properament es farà arribar un correu electrònic per tal que en puguin fer difusió entre els
membres dels seus clubs.
També es recorda que en els criteris de baremació de les subvencions que l’Ajuntament
dóna a les entitats, l’assistència o col·laboració d’activitats esportives organitzades per
l’Ajuntament obtindran puntuació.
Aprofitant que es parla de la Festa Major, la Sra. Montse Cervantes explica com quedarà
reestructurada la zona esportiva Municipal Raül Paloma durant aquest dies, després que s’hagi
decidit canviar l’accés del públic de la Garrinada a l’Escola d’Argentona, i que enguany sigui per la
part del darrere de la mateixa escola (porta del costat del pavelló vell).
S’obre un petit debat sobre el tema.

4. Urgències
No se’n formula cap
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5. Precs i preguntes
La Sra. Montse Cervantes informa que s’ha incorporat a la plantilla de l’Ajuntament en Carles
Ligos, un pla d’ocupació de 6 mesos que donarà suport tècnic a l’àrea de Serveis Personals.
Pel que fa a Esports, donarà suport un dia a la setmana.
Aprofitant que té la paraula, la Sra. Montse Cervantes informa que el 20 de juny s’obre la piscina
municipal al públic.
Explica, pel que fa als campus i casals d’estiu que organitzen les entitats, que enguany només
podem autoritzar 30 usuaris per club.
Com que hi ha molta demanda dels mateixos clubs, com a màxim s’autoritzen 3 clubs per cada
franja horària. Això suposa un total de 90 esportistes per hora.
Tenint en compte que tenim un aforament de làmina d’aigua de 180 persones, això ens obliga a
ser restrictius per tal de no col·lapsar l’aforament amb els esportistes dels casals.
El Sr. Gil Mas demana que es respecti la ratio d’1 responsable per cada 12 usuaris.
També informa que aquells esportistes que acreditin que tenen l’abonament de temporada de la
piscina, no se’ls cobrarà l’euro d’entrada.
La Sra. Montse Cervantes explica la modificació de la Ordenança número 69 reguladora del preu
públic per la prestació de serveis en les piscines municipals.
Destaca el canvi més significatiu, i és que l’abonament passa a valer 150 € per persona que no
sigui d’Argentona. Pels empadronats a Argentona, 52,50 €.
S’obre un petit debat sobre el tema.
La Sra. Montse Cervantes també explica que ja s’ha adjudicat el bar de la piscina.
El Sr. Adrià Arregui demana a la resta d’entitats usuàries de la piscina la màxima puntualitat a
l’hora d’entrar i sortir de la instal·lació durant l’hora adjudicada.
La Sra. Montse Cervantes diu que s’ha de sortir un quart d’hora abans de l’aigua, per poder sortir
de manera puntual de la instal·lació.
Aprofitant que es parla de la piscina, el Sr. Gil Mas informa que enguany el Club Natació Argentona
farà cursets de natació.
El Sr. Mario Lloret explica en què consistiran aquests cursets, modalitats i horaris.
La Sra. Elena Sánchez aprofita per donar les gràcies a l’Ajuntament i a la resta d’entitats esportives
pel bon acolliment que han rebut per part de tots.
El Sr. Ricardo Fernàndez explica les darreres reunions relatives als pressupostos participatius.
Demà hi ha reunió i es debatran les 27 propostes que queden.
Entre aquestes 27 propostes hi ha la climatització de l’aigua de la piscina i una coberta.
Al final de tot el procés, en quedaran unes 8 o 10.

C/ Gran, 59 – 08310 Argentona – NIF P-0800900-C
Telèfon 93 797 49 00 – fax 93 797 08 00 - a/e: argentona@argentona.cat

3

Ajuntament d’Argentona

Està previst, de cara al setembre, una consulta popular per tal que els argentonins decideixin
quines propostes es duran a terme.
S’obre un petit debat sobre el tema.
El Sr. Fran Fragoso informa que s’ha penjat propaganda electoral d’un partit polític a la tanca
metàl·lica del camp esportiu municipal, la que mira a la carretera de Vilassar, i que aquest no és
un lloc destinat a propaganda electoral.
La Sra. Montse Cervantes diu que ho comunicarà de seguida.
La Sra. Elena Sánchez comenta que s’han trobat la seva propaganda, penjada a les cartelleres
d’expressió ciutadana, tapada per cartells de la Fira de Terrissa.
La Sra. Montse Cervantes comenta que ho traslladarà al Museu del Càntir, per tal que intentin ser
més curosos en properes ocasions.
El Sr. Joan Puyo pregunta si el Museu del Càntir no fa servir les cartelleres de l’Ajuntament.
El Sr. Gil Mas respon que no ho sap, però que ho preguntarà.
Finalment, el Sr. Fran Fragoso demana que l’empresa de neteja del pavelló també tingui en
compte els espais de sota les grades, ens mostra una foto de sota de la grada del pavelló vell on
s’hi acumula brossa.

I no havent-hi res més a tractar, d’ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió essent les 20:15 hores,
en el lloc i data UT-SUPRA, de que com a Secretari, en certifico.

Vist i plau

La Presidenta
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