Ajuntament d’Argentona

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Acta número 3/2016
Acta de la sessió ordinària celebrada pel Consell municipal d’esports en data 14 de setembre de
2016.
A la vila d’Argentona, comarca del Maresme, el 14 de setembre 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. Albert Ribó i Fàbregas, Representant Associació Esportiva Futbol Veterans Argentona Burriac
Sr. Benito Rodríguez i Claverias, representant del Club de Futbol Sala Olímpic d’Argentona
Sr. Joan Burgués i Castellà, President del Club Bàsquet Argentona
Sr. Joan Valls i Moré, President de la Societat de Caçadors d'Argentona
Sr. Oriol Bruguera i Gelpi, representant del Futbol Club Argentona
Sr. Ricardo Fernàndez i Vidal, President del Club Petanca Cros
Sra. Elena Sánchez i Prieto, representant del Club Natació d’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. 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. Josep Àrias i Duxans, representant del grup municipal d’ERC
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. Arturo Cortada i Arnal, representant del Club Casino d’Argentona
Sr. Jordi Navarro i Costas, President del Club d’Agility Maresme

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 2/2016, de data 15 de juny de 2016, s’aprova
per unanimitat.

2. Urgències
No se’n formula cap

3. Precs i preguntes
Inicia aquest torn de precs i preguntes demanant la paraula la Sra. Montse Cervantes.
Primerament dóna la benvinguda al Consell al Sr. Albert Ribó, representant de l’Associació
Esportiva Futbol Veterans Argentona Burriac, i al Sr. Joan Valls, President de la Societat de
Caçadors d'Argentona, que és la primera vegada que hi assisteixen.
Seguidament informa que avui repartim tota la documentació relativa a les subvencions que
l’Ajuntament d’Argentona dóna a les diferents entitats i clubs per aquest any 2016.
El termini màxim de presentació de sol·licituds és fins el proper 30 de setembre.
Recordar que enguany hi ha una partida de 28.000 € destinada a esports, però que es compromet
a intentar augmentar-la de cara a l’any vinent.
Recorda que demà hi ha una reunió a les 8 del vespre al Saló de Pedra, hi ha la convocatòria dins
el sobre que hem donat.
Pel que fa als conserges d’esports, explica que pels vols de Nadal se’n jubilen 2.
Les dues noves persones que entrin són les que els hi toca segons la llista d’espera de les darreres
oposicions de conserge del 2015.
Amb aquestes dues noves incorporacions s’aprofitarà per posar al dia a tots els conserges pel que
fa a ús de maquinària de les instal·lacions, tot i que ja s’ha demanat que els actuals se’ls faci la
formació que necessiten, sobretot pel que fa a la fregadora, el carretó mecànic i l’elevador.
Pel que fa al camp esportiu municipal, informar que a finals d’estiu es van canviar les xarxes
perimetrals.
Ara s’està estudiant la possibilitat de remodelar les grades del camp esportiu municipal i substituir
els seients de plàstic per banquetes de fusta o similar.
Pel que fa a la pista poliesportiva exterior, informar que ja s’han iniciat els treballs per poder
cobrir-la.
S’està redactant el projecte ja que s’ha de fer un concurs.
La previsió és que ja estigui operativa pels vols de Nadal o principis de l’any vinent.
El Sr. Adrià Arregui comenta que les mides de les pistes de bàsquet transversals no són correctes,
que si es poden repintar.
Com a Club Bàsquet Argentona s’ofereixen a pintar-les ells si l’Ajuntament paga la pintura.
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El Sr. Benito Rodríguez demana si es pot veure el projecte un cop fet, i abans d’executar-lo.
La Montse Cervantes comenta que s’enviarà per correu electrònic, a mode informatiu.
Pel que fa a la piscina municipal, la Sra. Montse Cervantes fa un balanç d’aquest temporada.
Primerament dóna dades del nombre d’abonaments i entrades diàries, fent una comparativa amb
l’any passat. També detalla la procedència dels usuaris abonats.

2015
Entrades venudes
Carnets d'Abonats

Normals
Reduïdes
Normals
Bonificats

4186
2172
190
1174

2016
6358
1364

2943
4970
8
1054

7913
1062

El Sr. Albert Ribó pregunta sobre la possibilitat d’una tarifa reduïda, per exemple sobre aquella
gent que arriba a la piscina municipal a les 5 de la tarda i només s’hi està una o dues hores.
La Sra. Montse Cervantes respon que a dia d’avui no és possible ja que no està contemplat a
l’ordenança municipal, però que és una qüestió que es pot tenir en compte.
S’obre un petit debat sobre el tema de la piscina municipal.
Aprofita per remarcar la bona gestió que la Companyia d’Aigües d’Argentona ha fet sobre la
piscina municipal.
En general, la temporada ha estat molt bona, tot i que hi ha detalls que s’han anat detectant i que
són millorables de cara a la propera temporada.
Demana que si algú vol incorporar algun comentari a la llista de millores, que ho comenti.
Ja per acabar, informa que pel que fa a assistència sanitària, hi ha hagut 15 incidències lleus i 3
assistències amb ambulància.
El Sr. Joan Vera comenta tres incidències més relatives al funcionament de la piscina municipal,
una molla d’una porta, poca pressió a les dutxes i visibilitat de gent despullada des dels exteriors
dels vestidors.
La Sra. Montse Cervantes en pren nota.
S’obre un altre petit debat sobre les millores que la piscina municipal necessita.
La Sra. Montse Cervantes va afegint els suggeriments a la llista que ja té.
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La Sra. Elena Sánchez vol agrair a tothom la bona disposició que hi ha hagut aquest estiu per tal
que el Club Natació Argentona pogués fer els cursets de natació.
Aprofita per informar que els cursets de natació han anat molt bé i han tingut molt bona
acceptació per part dels usuaris.
El Sr. Ricardo Fernàndez pregunta com ha anat el bar de la piscina municipal.
La Sra. Montse Cervantes respon que força bé.
Recorda que es va fer un concurs d’adjudicació, on el guanyador va renunciar a dur el bar una
setmana abans d’obrir la piscina municipal, i que es va haver d’adjudicar al següent adjudicatari,
fent un sorteig ja que el segon i tercer de la llista estaven empatats.
La Sra. Marta Lledó demana que s’acabin d’arreglar les deficiències que hi ha al local del carrer
General Llauder.
Informa que, per seguretat dels seus usuaris, han folrat parcialment les columnes però que és una
solució provisional.
La Sra. Montse Cervantes respon que ho traslladarà al responsable en qüestió.
El Sr. Adrià Arregui demana que s’informi a les entitats quan s’iniciïn les obres de coberta de la
pista poliesportiva exterior, per poder reubicar els equips que hi tinguin.
La Sra. Montse Cervantes diu que s’informarà.
La Sra. Judit Espinalt pregunta com està el tema dels pressupostos participatius.
La Sra. Montse Cervantes informa que la informació ja està disponible al web municipal.
Aquesta consulta ciutadana es durà a terme del 3 al 9 d’octubre, i anima a totes les entitats
esportives a fer-ne difusió als seus membres i a votar favorablement per les qüestions esportives.
Finalment, el Sr. Joan Valls demana que s’informi amb prou temps qualsevol autorització d’activitat
esportiva al medi natural, doncs ells pràcticament tot l’any hi fan caça.
El Sr. Gil Mas respon que sempre s’ha anat fent així, que s’informa a la Policia local i a la Societat
de Caçadors d'Argentona.
Tot i així, s’apunta poder-los comunicar l’activitat esportiva tan bon punt la Regidoria d’esports en
tingui coneixement.

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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