
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL CONSELL DE L’ESPORT  

 

IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 

 

Núm. de la sessió:  01/2018 

Data:      13/02/2018 

Hora d’inici:     20:04 h. 

Hora d’acabament:               20:40 h. 

Lloc:     Sala de descans de l’Ajuntament 

 

PRESIDEIX 

 

Lluís Sais Puigdemont, no assisteix. 

 

Vice- President: David Baixeras. 

 

 

ASSISTENTS DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS 

 

Grup Municipal: Enric Marqués, Josep Maria Castells, Núria Cassanyes i Albert Pacheco. 

Clubs Esportius: Pere Costa, Alfons Jordan, Quim Vancells, Marta Palés, Jordi Barneda i Manel Morales. 

Centres d’Ensenyament: Vicky Bou i  Mònica Llach.  

 

NO ASSISTENTS   

 

Grup Municipal: Maite Bravo i Nuri Anglada. 

Clubs Esportius: Jordi Fanals, Jaume Llenas, Pere Casé, Eva Font, Josep Janoher, Narcís Pou i Jordi 

Terraza. 

Centres d’Ensenyament: Josep Sors, Montse Miró i Neus Lafont. 

 

Secretaria  

 

Nuri Martín 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.-Aprovació acta de la sessió anterior. 

2.- Consergeria del pavelló d’esports. 

3.- Subvenciones esportives per a activitats extraescolars.  

4.- Espai pavelló d’esports, Club Tennis Taula.  

5.- Il·luminació pista central pavelló d’esports.  

6.- Futbol Net 2018-19. 

7.- Precs i preguntes. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  

Aprovació de l’acta ordinària de data 12 de setembre de 2017. 

2.- Consergeria del pavelló d’esports. 

El Sr. David Baixeras obre el primer punt de l’ordre del dia informant als assistents que a l’últim Consell 

de l’Esport es va comunicar  que la Sra. Dolors Vidal i Guerola va presentar la baixa voluntària com a 

treballadora municipal del pavelló d’esports amb categoria professional de conserge. Davant aquesta 

situació, des de l’Àrea d’Esports, es va buscar una solució per cobrir aquest lloc de treball amb la 

contractació d’un nou conserge, el Sr. Joan Manel Linares, mitjançant una empresa externa, a l’espera que 

des de l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà es pugui crear una bossa de 

treball de consergeria municipal. 

Actualment, l’Àrea d’Esports disposa de dos conserges que cobreixen la consergeria setmanal més el cap 

de setmana. Per això, a partir del mes de setembre i fins a final d’any es dóna suport a la  consergeria per 

cobrir els caps de setmana amb personal extern, per tal de complimentar les hores dels conserges 

contractats pel Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.  

Tot seguit, el Sr. Quim Vancells pren la paraula i demana quan es té previst la incorporació d’un nou 

conserge, o bé la creació de la bossa de treball de consergeria? El Sr. David Baixeras respon que un cop 

aprovat els pressupostos de l’Ajuntament, que s’aprovaran aquest mes de febrer, l’Àrea de Recursos 

Humans procedirà a crear la bossa de treball de consergeria.   

3.- Subvenciones esportives per a activitats extraescolars.   

El Sr. David Baixeras comenta que en relació a les subvencions esportives per a activitats extraescolars ja 

fa un parell anys que hi estem treballant, i tal i com vàrem comunicar en el seu moment, donarem  

cobertura a tot el cicle de primària, per això, aquest any tanquem amb 5è i 6è de primària. Recordo a totes 

les entitats esportives que si us hi voleu acollir, cal comunicar-ho a l’Àrea d’Esports.     

El Sr. Pere Costa pren la paraula demanant la possibilitat que el club s’assabenti del número de 

subvencions que recau a la seva entitat el mes de juny. I el Sr. David Baixeras respon que sí, és el que 

hem planificat des de l’Àrea d’Esports. 

Tot seguit, la Sra. Marta Palés, pregunta si les famílies estan assabentades que el material esportiu no està 

inclòs a la subvenció esportiva. En el nostre cas, cap infant pot patinar sense material, els patins.  

El Sr. David Baixeras respon afirmativament, totes les famílies estan assabentades, i a més a més, també 

els hi comuniquem des de l’Àrea d’Esports que la quota de l’activitat queda repartida amb un tant per 

cent per part de l’Ajuntament, l’altre el club, i la restant les famílies dels infants. La Sra. Marta Palés 

respon, d’acord.  

Finalment, el Sr. Pere Costa, pregunta que si ens trobem amb alguna família que no fa el pagament a 

l’entitat, com es resolt? Immediatament el Regidor d’Esports li respon que l’entitat esportiva no rebrà la 

subvenció per part de l’Ajuntament.  

4.- Espai pavelló d’esports, Club Tennis Taula. 

El Sr. David Baixeras posa en manifest la petició que s’ha li ha fet arribar des del Club de Tennis Taula la 

Bisbal, en boca del President del Club. “Des de l’entitat del Club Tennis Taula la Bisbal, col·laborem i 

cedim l’espai que ocupem al pavelló d’esports sense cap problema a la resta d’entitats esportives que ho 

sol·liciten, sempre i quan es deixin amb les mateixes condicions que les han trobat, però desconec les 



 

 

circumstàncies que en algunes ocasions no es així, per la qual cosa, demano que en el proper Consell de 

l’Esport es faci manifest a les entitats esportives municipal, per poder reconduir la situació.  

5.- Il·luminació pista central pavelló d’esports. 

El Sr. David Baixeras informa als assistents que en breu, i concretament la setmana del 19 al 23 de febrer  

de 2018, s’inicia el canvi d’il·luminació de la pista central del pavelló d’esports.  

Es farà el canvi d’il·luminació per led, per tal de donar una qualitat de llum més bona, i un consum 

elèctric més baix a l’actual. El cost d’aquesta actuació es cobrirà una part d’una subvenció rebuda per la 

Diputació de Girona i l’altra pel propi Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.  

6.- Futbol Net 2018-19. 

El Sr. David Baixeras recorda que des de l’inici de la nostra  legislatura s’havia obert un nou projecte 

municipal a través de la Fundació Futbol Club Barcelona, el Futbol Net. 

 La filosofia del projecte pretén millorar la qualitat de vida de joves i infants que hi participen, a través 

d’elements claus com la diversió, l’activitat física, identitat, compromís amb l’entorn i valors com esforç,  

Des del primer moment hi hagut molt bona acceptació pels usuaris bisbalencs, al igual que la valoració 

dels objectius marcat, amb cobertura de totes les expectatives cobertes. Per això, des de l’Equip de 

Govern, volem renovar el conveni del Futbol Net al llarg del proper any 2018.  

Tot seguit, sense està present a l’ordre del dia,  el Sr. David Baixeras comunica una notícia ressent del dia 

d’avui:  

“Ens han adjudicat el torneig de bàsquet Base MIC Mediterranean Internacional Cup com a seu a la 

Bisbal d’Empordà” Així doncs, per Setmana Santa tindrem un gran ventall esportiu a la Bisbal 

d’Empordà.  

En breu l’Ajuntament signarà el conveni de col·laboració amb l’Agrupació Esportiva MIC. 

7.-Precs i preguntes. 

El Sr. David Baixeras comenta que passem a l’últim apartat de precs i preguntes, i si algú té alguna 

pregunta a fer, ara és el moment.  

Tot seguit, el Sr. Pere Costa comenta que desprès del canvi de gespa del camp municipal d’esports, la 

pròxima actuació és la il·luminació, amb aquests focus no és veu res.   

El Sr. David Baixeras respon que en data d’avui tenim previst el canvi de gespa i els vestidors del pavelló 

d’esports, per tant a la propera legislatura, la il·luminació.  

La Sra. Marta Palés pregunta, per què no es fa servi l’altell del pavelló firal per a sala de reunions? Les 

oficines que disposem no hi ha  prou capacitat per fer una reunió amb una dotzena de persones. No es 

podria mirar? El Sr. David Baixeras comenta que ho preguntarà a l’àrea d’urbanisme a veure com ho 

veuen.  

Tot seguit, el Sr. Pere Costa sol·licita reforçar la policia local, i posar-nos en contacte amb Protecció 

Civil, per tal de donar cobertura al MIC de futbol i el MIC bàsquet, pioner a la Bisbal d’Empordà aquest 

any 2018.  Immediatament, el Sr. David Baixeras li respon que ja s’ha fet, per tant, tema resolt.  

I per finalitzar el torn de precs i preguntes el Sr. Albert Pacheco comenta si es preveu alguna actuació 

aquest estiu 2018 a la piscina municipal, perquè li consta que s’han de fer algunes actuacions,com 

repassar les rajoles dels vestidors, rejuntar els “skimmers” de la piscina petita, i a més a més, encara perd 

la piscina gran? 



 

 

El Sr. David Baixeras li respon afirmativament que el vas de la piscina gran encara perd aigua. Però el 

cap de manteniment de les instal·lacions esportives fa un treball diari de la instal·lació durant l’estiu, de 

totes maneres, ho tindrem en compte, i el principi de temporada ho revisarem.  

A la piscina municipal a la llarga s’hi ha  d’invertir molt i molt, però ara per ara hi fem cosetes, com per 

exemple, pintar vestidors i façana, com també, s’ha col·locat taquilles per als usuaris.    

I, sense altres assumptes a tractar, el vice-president aixeca la sessió, de la qual com a secretaria estenc 

aquesta acta. 

 

 

El  Vice-President                                                                                  La Secretària  

 

 

 

David Baixeras Marin                                                                            Nuri Martín Pellicer 

 

 

 

 

La Bisbal d’Empordà, 14 de febrer de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                      


