Ajuntament d’Argentona

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Acta número 4/2016
Acta de la sessió ordinària celebrada pel Consell municipal d’esports en data 14 de desembre de
2016.
A la vila d’Argentona, comarca del Maresme, el 14 de desembre 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. David Cañellas i Martos, representant de l’Handbol Club Laietà Argentona
Sr. Iu Claus i Soria, representant del Club de Futbol Sala Olímpic d’Argentona
Sr. Joan Burgués i Castellà, President del Club Bàsquet Argentona
Sr. Mario Lloret i Riera, President del Club Natació d’Argentona
Sr. Xavier Sanchís i Marco, President del Club d’Agility Maresme
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
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
Sra. Núria Rus i Parera, representant del CE Boccia 360 Argentona

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 3/2016, de data 14 de setembre de 2016,
s’aprova per unanimitat.

2. Consells Municipals d’Esports per a l’any 2017
La Sra. Montse Cervantes proposa les dates pels 4 Consells municipals d’esports de l’any vinent:
15 de març, a les 19 hores
14 de juny, a les 19 hores
13 de setembre, a les 19 hores
13 de desembre, a les 19 hores
Tothom hi està d’acord.

3. Modificació de personal a la Regidora d’Esports per a l’any 2017
La Sra. Montse Cervantes inicia aquest punt agraint a totes les entitats i clubs la paciència que
estan tenint pels desajustos de personal que hi ha a la Regidoria d’esports.
El passat 22 de novembre es va jubilar el Sr. Joaquim Beneït, i el proper 5 de gener es jubila el Sr.
Manolo Sànchez, tots dos conserges de les instal·lacions esportives.
De cara al 2017 està previst que se’n substitueixi un, però no serà de manera imminent, aquestes
coses van a poc a poc.
Una de les solucions per pal·liar aquesta manca de personal, sobretot de conserges, serà fer més
convenis amb aquelles entitats que encara no en tenen, i amb l’IES Argentona, per intentar que les
hores de conserge dels matins puguin traslladar-se a la tarda.
S’obre un petit debat sobre aquest tema.
En termes generals, tothom està d’acord en aquest dèficit de personal, tant de conserges com
tècnic, i es demana a la Regidoria d’esports que mirin de posar tot el personal que es pugui quant
abans millor.
Per altra banda, la Sra. Montse Cervantes proposa valorar la possibilitat de fer la Tarda de l’esport,
un esdeveniment esportiu on es reconeguin els millors esportistes d’Argentona, i que en el seu dia
ja van demanar que es fés el Sr. Fran Fragoso i el Sr. Juanma Moraleda.
Explica que no hi ha res definit, i proposa que siguin 5 membres del Consell municipal d’esports i
ella mateixa les que es constitueixin com a Comissió i comencin a treballar les bases d’aquest
projecte. Caldrà definir diferents aspectes.
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El Sr. Mario Lloret comenta que potser fer-la cada any acabarà essent feixuc, els primers anys
funciona però a la llarga es fa massa repetitiu.
El Sr. Iu Claus també comenta que és una tasca complexa, s’ha de valor bé què es vol distingir
(equips, esportistes individuals, categories, etc).
S’obre un petit debat sobre aquest tema.
La Sra. Montse Cervantes proposa una primera reunió d’aquesta Comissió a principis d’any, i que
al consell del mes de març es pugui oferir una primera proposta a la resta del Consell.
Demana si hi ha alguna persona interessada en formar part d’aquesta comissió.
Sra. Montse Cervantes
Sr. Adrià Arregui
Sr. Fran Fragoso
Sr. Iu Claus
Un representant del FCA (es demanarà al FCA si volen ser-hi amb algun representant).
Un representant de l’HCLA (el Sr. David Cañellas ho comentarà a la seva Junta).

4. Urgències
No se’n formula cap

5. Precs i preguntes
Inicia aquest torn de precs i preguntes la Sra. Montse Cervantes explicant que en el el Pressupost
Participatiu va sortir, en quart lloc, la remodelació del pavelló antic, amb una dotació de 134.000 €.
S’ha demanat pressupost, tant del que costaria l’aïllament tèrmic de la coberta, com del terra nou.
També explica que els tècnics de Serveis Territorials li comenten que, pel que fa al terra, posar
parquet o similar si el pavelló no està tèrmicament aïllat pot portar problemes d’humitat a mig i
llarg termini.
Trasllada la voluntat de l’Equip de Govern de donar la potestat al Consell per tal que decideixi què
vol fer.
S’obre un petit debat sobre aquest tema.
Finalment, la Sra. Montse Cervantes conclou dient que quan se sàpiguen els preus tant de
l’aïllament tèrmic de la coberta com del terra nou, valorarem què fem.
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El Sr. David Cañellas comenta que la barana del passadís del pavelló vell (sobretot a l’alçada de la
pista lateral) es mou molt, i que és perillós.
La Sra. Montse Cervantes diu que demà mateix ho traslladarem a la brigada.
El Sr. Adrià Arregui pregunta de qui és competència la neteja de les pistes esportives.
La Sra. Montse Cervantes respon que de SELSA, l’empresa adjudicatària.
El Sr. Adrià Arregui ho comenta perquè en general es veu tot bastant brut, posa d’exemple que
quan una pilota rebota al taulera, queda la marca d’aquesta.
S’obre un petit debat sobre aquest tema.
La Sra. Montse Cervantes diu que és coneixedora d’aquesta manca de neteja, que ja fa dies que ho
parlem amb Secretaria per intentar trobar una solució.
A les 19’35 h s’incorpora a la reunió el Sr. Joan Vera.
La Sra. Judith Espinalt comenta que les mopes estan molt brutes.
La Sra. Montse Cervantes comenta que ho traslladarà al Cap de conserges, el FCA ens deixa la
seva rentadora per rentar-les, i així s’hauria de fer.
La Sra. Judith Espinalt pregunta com està el tema dels conserges durant les seves hores del migdia
de dilluns, dimecres i divendres. Aquesta setmana s’han trobat sense conserge i les ha hagut
d’obrir el personal de neteja. Pregunta si també poden tenir un conveni com algunes entitats
esportives.
La Sra. Montse Cervantes comenta que sí, i que de moment els hi deixarem unes claus del pavelló
per poder fer ús d’aquesta franja, però que un cop a dins tanquin la porta i no deixin entrar a
ningú.
S’obre un petit debat sobre el tema dels conserges.
En general, a les entitats els fa una mica de respecte el tema dels Convenis i la responsabilitat que
assumeixen quan estan sols a les instal·lacions esportives.
La Sra. Montse Cervantes comenta que si mai alguna entitat té algun problema quan estan sols a
les instal·lacions, que poden trucar a la Policia local.
Finalment, i per tancar el tema, la Sra. Montse Cervantes demana una mica de paciència i que
s’intentarà buscar una solució a tot plegat.
El Sr. David Cañellas pregunta la possibilitat de fer unes 12 hores d’handbol noctures.
La Sra. Montse Cervantes comenta que sí, però que caldrà signar un conveni.
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El Sr. Mario Lloret pregunta com està el tema del projecte de condicionament de la piscina
municipal.
La Sra. Montse Cervantes respon que forma part del pressupost participatiu, i que en principi
s’hauria de tirar endavant de cara al 2017.
Informa, també, que a més és prioritat de l’Equip de Govern tant la biblioteca municipal com la
remodelació de la casa Puig i Cadafalch.
El Sr. Benito Rodríguez pregunta com estan les subvencions de les entitats.
La Sra. Montse Cervantes respon que ens queda una entitat per baremar, que aquesta setmana
quedarà enllestit.
El Sr. Gil Mas informa que, degut al retard que patim al respecte, s’ha fet la proposta que les
entitats tinguin temps de justificar fins el 31 de gener de 2017.
El Sr. Benito Rodríguez comenta que les xarxes de les porteries de futbol estan en molt mal estat.
El Sr. Gil Mas comenta que en té un parell de jocs de recanvi, que les canviarem.
La Sra. Griselda Álvarez comenta que segueixen sense llum al passadís del despatx del xalet.
La Sra. Montse Cervantes diu que miraran com està aquesta incidència.
El Sr. Benito comenta la possibilitat de posar una mica de porxat a l’entrada del pavelló, per tal
que quan plogui no es mulli tant la gent.
La Sra. Montse Cervantes comenta que es pot valorar de cara a l’any vinent.
Ja per acabar, la Sra. Montse Cervantes felicita el Nadal a tots els assistents, els agraeix la feina
feta i la implicació en l’esport d’Argentona, i els desitja unes bones festes.

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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