ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE
L’ESPORT
Núm. de sessió: 1/2018
Caràcter: ordinari
Data: 30 de juliol de 2018
Hora: 18.30 hores
Lloc: Sala Miquel Diumé – Ajuntament de Girona
Persones assistents:
Josep Pujols Romeu (vicepresident CME i Regidor d’Educació i Esports)
Jordi Agustí Pelluch (cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona)
Pere Albertí Serra (ERC-MES-AM)
Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP)
Antoni Granados Aguilera (CUP-CRIDA per GIRONA-PA)
Manuel Vázquez (Ciutadans - C’s)
Montserrat Felipe Cuyàs (escola Montfalgars)
Alex Viñolas Sànchez (UE La Salle-Girona)
Jordi – Xavier Santaló Mariño, (representant del CEF Gironès Sàbat)
Josep Serra Palomar (Club Escacs Gerunda)
Adam Bonay Rispau (AMPA escola Annexa Joan Puigvert)
Albert Oliveras (GEiEG)
Ester Portella (administrativa Servei Municipal d’Esports)
S’ha excusat d’assistir-hi:
Marta Madrenas (presidenta del CME i alcaldessa de Girona)

Amb el següent ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió celebrada el 22 de novembre de
2017.
3. Pla Estratègic de l’esport local - Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius
del Municipi (MIEM).
4. Reunions amb ajuntaments àrea urbana
5. Pla foment de l’esport femení.
6. Temes sobrevinguts
7. Torn obert de paraules.

El regidor delegat d’Educació i Esports dona la benvinguda a la sessió (1r punt de
l’ordre del dia), proposa l’aprovació de l’acta de la sessió celebrada el 22 de novembre
de 2017, amb el consentiment de les persones assistents (2n punt de l’ordre del dia). I
es passa al 3r punt de l’ordre del dia:
3

- Pla Estratègic de l’esport local - Mapa d’Instal·lacions i Equipaments
Esportius del Municipi (MIEM).

El regidor descriu i recorda les línies estratègiques amb les quals s’estan treballant:
1. Redefinició i dinamització de l’esport escolar
2. Consolidació d’un parc d’equipaments esportius de qualitat
3. Optimització dels espais i recursos existents
4. Adaptació i potenciació dels espais al medi natural i urbà per a la pràctica
d’activitat física
5. Potenciació de la col·laboració público-privada
i comenta que en la propera sessió es donarà compte de l’evolució dels programes de
treball. Aquest any 2018 estan previstes les següents actuacions/inversions:
 Camp Municipal de Futbol de Germans Sàbat: Conversió del camp de futbol 7 de
sauló a gespa artificial
 Pavelló Municipal Palau 2: Construcció de 2 vestidors
 Millora de l’enllumenat del Camp Municipal de Futbol de Can Gibert
 Millora de la megafonia del Pavelló Municipal Girona-Fontajau
El sr. Josep Pujols fa l’aclariment que la nova Llei de contractes del sector públic Llei
9/2017 està dificultant l’agilitat i celeritat en la contractació, tot i que hi hagi pressupost.
Per poder assumir totes les tasques que requereix el tràmit de contractació s’ha
incorporat una persona de la nova borsa de treball d’especialistes en contractació
perquè es puguin desencallar els projectes que les regidories d’Educació i Esports tenen
pendents. Cada acció a fer, per petita que sigui necessita projecte i tota la tramitació de
contractació.
També es portarà a terme un projecte molt demanat i esperat en el Parc de la Devesa,
senyalització circuit de córrer, parc de calistènia i millora de l’enllumenat. Així donem
forma la projecte a una demanda dels veïns de la Devesa i de la ciutat. En aquesta
actuació també intervenen Sostenibilitat i Urbanisme.
El sr Jordi Agustí, cap del Servei d’Esports intervé i explica que les accions que ha
enumerat el regidor pel 2018 vénen derivades del detall de les actuacions previstes en
el marc del Pla Estratègic i el MIEM (Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Municipals)
aprovat; d’acord amb la dotació pressupostària i les prioritats es van establir:
En el cas de la reconversió del camp de futbol 7 de Germans Sàbat de sauló a gespa
artificial, ja s’està portant a terme l’estudi topogràfic i geotècnic. Aquest any 2018 es farà
aquest, però en el MIEM també es va posar de relleu la necessitat d’una altra
reconversió de paviment en camp de futbol 7 de Fontajau, a curt o mitjà termini. Aquest
queda pendent subjecte a la definició de pressupostos que s’iniciarà després de
vacances.
En referència al pavelló de Palau 2 que té 2 pistes (pista principal i pista auxiliar) hi ha
una manca de vestidors, actualment només n’hi ha 3, i és insuficient perquè té un ús
molt intens, tan per l’entitat de Girona Club Hoquei que té 2 equips a l’ok lliga, un

masculí i un femení. També hi ha l’entitat del Club de Patinatge Girona que té el grup
d’esportistes (grup xou) que són les actuals subcampiones del món, i que la propera
tardor defensaran el títol del campionat que es celebrarà a França. Intentaran millorar
resultats, perquè, com va passar al Campionat d’Espanya, per primer cop van superar a
l’equip d’Olot, gran dominador d’aquesta modalitat.
Amb el projecte de la millora de l’enllumenat de Can Gibert, s’aprofitarà una de les
actuacions del Girona FC; com que ha de portar a terme millora d’enllumenat, i
s’intentarà aprofitar les instal·lacions d’enllumenat de tribuna.
Pel que fa el tema del Parc de la Devesa, sí que és una demanda el fet de senyalitzar
un circuit, a part de l’adequació de 2 espais esportius, un on hi havia l’antic camp de tir, i
l’antic camp Fèlix Farró, s’hi posarà un parc de calistènia, per part dels joves. I a la zona
de la gespa de l’antiga hípica hi haurà un parc de salut, i elements bàsics de calistènia.
Per donar vida esportiva al Parc de la Devesa.
El regidor comenta que amb motiu de la manca d’espais, tant pel patinatge com per
l’hoquei, i amb el gran nombre d’esportistes que tenen aquestes entitats que tenen
equips i esportistes a grans categories, s’han obert possibilitats a les escoles amb pati
cobert per cobrir horaris d’entrenament. S’han de buscar solucions, i des de les 17 a les
20 h es poden aprofitar les pistes de les escoles per a la pràctica esportiva.
Es passa al punt 4 de l’Ordre del dia:
4 - Reunions de coordinació amb els municipis del voltant de Girona. Es van fent
periòdicament reunions amb diferents ajuntaments de l’àrea urbana: Ajuntament de
Sarrià de Ter, Salt, Sant Gregori, Fornells de la Selva, Sant Julià de Ramis i Medinyà,
Quart, Vilablareix i Celrà.
Qualsevol esdeveniment que surti de l’àrea de Girona s’acorden circuits de bici, de
curses....etc o esdeveniments grans com al Sea Otter, en el qual volem que tothom hi
participi, i així posem diferents problemàtiques comunes sobre la taula.
Punt 5:
5 - Pla de foment de l’esport femení
El regidor explica que aquest 2018 Girona és capital del bàsquet femení, i es fan
diferents accions amb diferents clubs de la ciutat. Destacar l’últim partit internacional
d’una selecció catalana amb selecció de Montenegro; la final de lliga catalana a
l’octubre, diversos cursos; presentació conjunta de tos els equips femenins de basquet a
la ciutat, marxa cicloturista Gerundona el 30 setembre i la participació a la Cursa de la
Dona el 7 octubre.
La jornada de l’esport femení va ser un moment especial per fer un tastet de tots els
esports amb participació femenina, amb més de 1.500 participants.
El sr. Jordi Agustí comenta que la capitalitat s’organitza conjuntament amb la Federació
Catalana de Bàsquet i amb tots els clubs de basquet de la ciutat i agraïm el suport de
tots ells. Fa pocs dies que vam fer una reunió de treball i es va establir les activitats del
4t trimestre, i reivindicarem la capitalitat amb qualsevol esdeveniment de la ciutat, i així
difonem el bàsquet català femení: per exemple durant l’exposició de flors.
Una de les activitats a destacar va ser l’acte de traspàs de la Capitalitat del bàsquet
femení a la pl. del Vi, vam treure i visualitzar el bàsquet al carrer.

En el punt 6 de l’ordre del dia:
6 - temes sobrevinguts: es detallen les convocatòries de subvencions que s’atorguen
des de la Regidoria d’Esports, l’any 2018:
-

Convocatòria de subvencions per a participar en curses solidàries l’any 2018:
Trailwalker i Oncotrail.

Aquest any, la resta de subvencions s’han agrupat sota unes bases generals de
subvencions en matèria esportiva amb 4 programes: (que es regirant amb les
corresponents convocatòries)
A. Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les
seves activitats ordinàries durant la temporada amb l’objectiu de promoure, potenciar i
diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.
B. Subvencions per al foment i promoció de l’esport escolar, adreçada als centres
educatius sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària i secundària, així com
d’educació especial i les AMPA/AFA, associacions esportives escolars i seccions
esportives escolars sense ànim de lucre amb domicili social a la ciutat de Girona i
vinculades als centres educatius esmentats.
C. Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la
ciutat.
C.1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb impacte
econòmic i turístic per la ciutat.
C.2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals
relacionats amb les activitats físiques i de l’esport.
D. Participació d’esportistes i equips amateurs en competicions d’àmbit internacional.

El regidor sr. Josep Pujols introdueix un nou tema a l’entorn de la distribució d’usos dels
pavellons i camps de futbol municipal, i comenta aquest tema sempre comporta
problemàtica. Per aquest motiu explica que volem crear una comissió per definir criteris i
quin model volem. Hem de regularitzar-ho, tots ens hem de seure, marcar pautes. Si es
fa bé la planificació dels entrenaments, amb una hora amb categories petites n’hi pot
haver prou.
No cal especialitzar un nen des de 5 anys, hem de tenir cura i mesurar bé les pautes
ideals.... si tinguéssim pavellons de sobres no hi hauria problemes. Si hi ha manca
d’espais podem accedir a les escoles. Són pensament amb veu alta, farem una
comissió representativa que marqui pautes. Si s’està un 20% per sobre de les pautes no
podem normalitzar, dir a un club que sí, i a un que no.
Els pavellons no són d’un barri i d’un equip, són de tots i l’hem pagat entre tots i cal
administrar-lo el millor possible.
S’introdueix un nou tema: S’ha iniciat, recentment tota la tramitació per dona d’alta
l’establiment del servei de piscines municipal i el seu reglament. Passat l’estiu es podrà
fer l’aprovació definitiva, definint quins serveis es contracten externament i quins es
donen des de la regidoria d’Esports.

Un altre tema és la Concessió demanial Estadi Municipal de Montilivi, amb una cessió
de 50 anys. Aquest conveni és viu, amb unes inversions que cal fer a les instal·lacions
per part de l’entitat concessionària.
Es dona pas al 7è i últim punt de l’ordre del dia:
7 - Torn obert de paraules
El sr. Manel Vàzquez del grup municipal del partit Ciutadans pregunta si l’enllumenat de
la Devesa és només per la part esportiva o de tota la Devesa.
El sr. Jordi Agustí puntualitza que per part d’Esports la partida és de 60.000 per afrontar
aparells i llums (de la zones esportives).
El sr. Manel Vàzquez pregunta qui formarà part de la nova comissió per distribució dels
horaris dels equipaments esportius municipals?
El regidor sr. Josep Pujols contesta que tothom qui hi vulgui ser, partits polítics
municipals i entitats. Es redactaran uns criteris, argumentari, normativa... també mirant
com ho fan a d’altres municipis. S’ha de tenir en compte que molts dels equips que
tenim aquí Girona tenen de nens i nenes de fora del municipi de Girona. (35 - 40 % de
nens i nenes fora de Girona), però Girona ha fet l’efecte crida, hi ha entitats amb bons
entrenadors que han fet bé la feina, hi ha bon manteniment i intentem que les
instal·lacions estiguin en un estat correcte. Tot això fa que haguem de fer aquest
argumentari/normes per a la distribució dels horaris dels equipaments esportius
municipals.
El sr. Antonio Granados del grup municipal CUP – Crida per Girona, pregunta:
En un camp de futbol hi pot haver més un club?
El regidor contesta que sí, que això ja passa actualment. “Volem clarificar amb la
normativa que el camp no és d’un club. Hem d’utilitzar eficientment les instal·lacions
municipals.
Hi ha camps que per la seva història va apadrinar aquell camp, fins i tot van fer algunes
obres, però amb la normativa també ha de quedar clar que el camp no pertany a una
entitat, potser hi han d’entrenar 3 entitats. És l’Ajuntament qui ha de distribuir els usos.
Anem creixent amb població, per tant ja anirem creixent en instal·lacions
adequadament. El que cal prioritzar és si estem utilitzant eficientment les que tenim
actualment. Per exemple, en el cas de les escoletes segurament es poden optimitzar
espais, organitzant les tasques.”
El sr Jordi Agustí intervé per aclarir 2 aspectes: “l’ús de pavellons municipals, són de
gestió directa per part del SME, ja hi ha uns criteris establerts que en alguna ocasió no
es segueixen al 100% perquè no és fàcil, hi ha pistes amb diferents mides i no és el
mateix una pista transversal de Santa Eugènia, o de Pont Major. Revisarem amb les
entitats els criteris i els farem objectius, amb consens entre els membres del consell
municipal i entitats, i de tots els esports.
L’altre cosa important és el retard en assignar instal·lacions, ho hem de reconèixer i
demanem disculpes, però l’assignació d’horaris i instal·lacions de la següent temporada,
s’ha de comunicar a les entitats, com a molt tard, el 15 juny.
Algunes entitats han fet arribar el descontentament en el repartiment d’hores: per
exemple hi ha més equips d’entitats com ara el CESET, o el Sant Narcís, també el
Futbol Sala...l’hoquei té 2 equips a l’ok lliga, les noies del patinatge que són
subcampiones del món, que volen formar un altre equip de planter, l’equip del bàsquet

Marc Gasol a categoria superior... aquests i molts altres factors fan trontollar el
repartiment d’hores.
El segon tema que es voldria deixar clar és dels camps de futbol. Volem atendre totes
les necessitats dels clubs, sí que hi ha entitats que se’l senten seu, el camp, perquè en
fan la gestió, és un tipus de model de gestió comú a altres poblacions. Els camps de
Torres de Palau i Vila-roja el SME porta la gestió directament, però els altres camps hi
ha entitats vinculades al barri que gestionen els camps municipals. També estem
revisant aquest sistema perquè s’aguanta amb pinces. Fins ara ha funcionat bé, però
quan sorgeixen més entitats és quan trontolla el sistema. Quan hi ha més entitats
usuàries és quan trontolla el model. També és un dels temes marcats dins el pla
estratègic.”
El sr. Joaquim Rodríguez del grup municipal del PSC – CP intervé dient que hi ha clubs
que han nascut perquè han fet un treball social en el barri, amb jugadors del barri, creu
que sí que s’ha de tenir en compte la història i l’arrelament. I que cal que es tinguin en
compte aquestes “prioritats”. També fa el comentari que el tema de concessió dels bars
dels camps de futbol seria un capítol a part, amb la nova llei de contractacions, etc.
Una altra intervenció d’un dels assistents pregunta si com que ell és del “centre” i no hi
ha camp de futbol no hi tenim dret? ...Hi ha molta feina a arreglar això.
El sr. Jordi Agustí comenta que cada vegada menys les entitats 100% siguin d’un barri, i
tenen esportistes de molts altres barris i fins i tot d’altres municipis. A l’hora de prendre
decisions s’ha de tenir en compte molts factors, història, vinculació al barri, categories,
nombre d’esportistes... però també altres. El sr. Agustí insisteix en diferenciar el
repartiment d’hores en els pavellons municipals i en els camps de futbol. El fet
diferencial de la gestió fa que s’hagi de tenir molt en compte.
El sr. Jordi Xavier Santaló, representant de l’entitat CEF Gironès – Sàbat explica com
funciona el tema de categories i entrenaments. I reforça la idea que les categories
petites sí que són del barri i entorn, i les categories més altes, menys pertinença al barri.
El sr. Joaquim Rodríguez consulta si la pista del Cassià Costal està en marxa, el regidor
contesta que queden pendent dues petites modificacions com per exemple alguna
cantonada viva de les grades i alguna altra petita modificació. El setembre estarà obert
a algunes entitats, com ara l’entitat de patinatge...
Progressivament i depenent del pressupost s’intentarà anar avançant amb la segona
fase del pavelló. Tot i això, encara que el tinguéssim tancat no solucionaria els
problemes d’espais que tenim.
El sr. Agustí, creu que la clau estaria en poder començar a entrenar a partir de les 16 h,
com les tendències europees. Llavors no tindríem tants problemes d’espai.
El representant del Club Gironès - Sàbat, diu que el tema de començar a fer esport a
partir de les 18 h pot començar a canviar, per exemple alguna categoria juvenil que
acaben l’institut a les 15 h podria entrenar abans; i d’aquesta manera s’allargarien fins
tan tard tot el tema d’entrenaments.
El sr. Jordi Agustí comenta que els convenis dels camps de futbol aquesta propera
temporada continuaran igual, no es poden canviar de la nit al dia, ha d’estar consensuat.

El regidor clou la reunió, agraeix l’assistència de tothom, emplaça a la propera reunió a
la tardor, i alguna persona assistent demana si pot ser a Fontajau, perquè és més fàcil
d’aparcar.
Es tanca la sessió a les 19.35 h.

