
                                                         

 

 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
L’ESPORT (CME) 
 
Núm. de sessió: 1/2021 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 d’abril de 2021 
Hora: 18.30 hores  
Lloc:  format “en línia” 
 
Persones assistents: 
 
President: Àdam Bertran i Martínez – Regidor d’Educació, Infància i Esports 
Pere Albertí Serra (Guanyem Girona) 
Míriam Pujola Romero (CS) 
Jordi Calvet San José (PSC-CP) 
M. Àngels Cedacers Hervàs (ERC-AM) 
Jordi Agustí Pelluch (cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona) 
Xavier Gasau - BÀSQUET GIRONA 
Fèlix Estartús – ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GIRONA JUDO 
Manel Jerez – AVAP 
Montse Felipe – Representant ESCOLES PÚBLIQUES DE PRIMÀRIA 
Pau Serra- GEiEG 
Miquel Pous- CLUB ESCOLA DE FUTBOL GIRONÈS - SÀBAT 
Josep Granados Coloma - TENNIS TAULA GIRONA (+ Elisabet) 
Rafik - MIFAS (Minusvàlids Físics Associats) 
Sònia Garcia Planella – AMPA INSTITUT VICENS VIVES 
Eva Collell Pijoan - AMPA ESCOLA PLA  
David Grau - Cap del Servei d'Esports de la UNIVERSITAT DE GIRONA 
Adrià Martín López - Director del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport – 
EUSES 
Ester Portella (Administrativa del Servei Municipal d’Esports), funció de Secretaria. 
 
S’excusen: 
Eva Maria Palau Gil (JXCAT-JUNTS) 
Cristina Borràs Ferré – Instructora de Marxa Nòrdica (Nordic Walking Girona) 
 
 
 
Amb el següent ordre del dia: 
 

1. Benvinguda 

2. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió celebrada 22.12.20 

3. Pla de formació entitats esportives 

4. Seguiment Pla Estratègic de l’Esport 

5. Comissions de treball – Pla Estratègic de l’Esport i Esport Femení  

6. Temes sobrevinguts 

7. Torn obert de paraules  

 
(Nota: Es va fer la convocatòria el dia 1 d’abril de 2021 per correu electrònic a les 14.34 h, i se’n va fer un 
recordatori, també per correu electrònic el dia 16 d’abril a les 12.11 h. En la convocatòria es detallava l’enllaç 
a la sessió telemàtica, i l’orde del dia.) 
 
 



                                                         

 

 
S’inicia la sessió “en línia” amb el 1r punt de l’ordre del dia: Benvinguda.  
 
El regidor d’Educació, Infància i Esports, i president del Consell Municipal de l’Esport, 
Àdam Bertran dona la benvinguda a la sessió i agraeix l’assistència a tothom, excusa a 
la Sra. Eva Maria Palau Gil (JXCAT-JUNTS) i a la Sra. Cristina Borràs Ferré – Instructora 
de Marxa Nòrdica (Nordic Walking Girona). 
 
2n punt de l’ordre del dia: Aprovació de la proposta d’acta de la sessió celebrada el 
22 de desembre de 2020 
 
El regidor informa que, juntament amb la convocatòria, s’ha enviat per correu electrònic 
l’acta de la sessió anterior, i consulta si totes les persones assistents estan d’acord amb 
el text de l’acta. Tothom assenteix, l’acta queda aprovada. 
 
L’acta quedarà publicada al web del Servei d’Esports on també es poden consultar les 
anteriors, així com també el reglament i la composició de l’actual Consell. 
 
3r punt de l’ordre del dia: Pla de formació entitats esportives 
 
El regidor Àdam Bertran passa a explicar que el Consell Esportiu del Gironès juntament 
amb el Consell Esportiu del Pla de l’Estany, i amb la col·laboració dels ajuntaments, han 
dissenyat un curs de formació continuada d’abril a desembre, que va destinat a les 
entitats esportives.  
 
Informa que hi haurà 14 jornades que es duran a terme els dilluns a la tarda i tindran 
una durada aproximada de 2 hores. El format serà telemàtic i serà gratuït per a les 
entitats de Girona perquè des del Servei d’Esports de l’Ajuntament es col·labora i 
s’assumeix part del cost del projecte. Amb aquesta formació es pretén dotar d'eines per 
a la millora de la gestió interna de les entitats esportives de la comarca i la ciutat. Pensem 
que és molt interessant. Anima a fer-ne ressò i a participar-hi. 
 
Es comparteix la informació del Curs a la pantalla on s’hi detallen les 14 jornades del curs:  
 
Jornada 1- 19/04/2021 - 5 eines pel creixement econòmic i social d'organitzacions 
esportives (Daniel Martínez) 
Jornada 2 - 10/05/2021- Gestió d'inscripcions i protecció de dades (Anna Soler) 
Jornada 3 - 31/05/2021- Les relacions amb les administracions (Salva Valls) 
Jornada 4 - 14/06/2021- El triple impacte de les entitats esportives. Identificació de 
l'impacte esportiu, social i ambiental. (Jana Garcia) 
Jornada 5 - 28/06/2021 - Els recursos humans de l'entitat. Relacions laborals i 
voluntariat. (Iolanda Latorre) 
Jornada 6 - 12/07/2021 - Economia i finances I (Marcos Reinado) 
Jornada 7 - 19/07/2021 - Economia i finances II (Marcos Reinado) 
Jornada 8 - 06/09/2021 - Com treure el màxim profit a les xarxes socials? (Cristina 
Calvet) 
Jornada 9 - 20/09/2021 - El procés de regularització de l'entitat esportiva. (Iolanda 
Latorre) 
Jornada 10 - 04/10/2021- Obligacions i responsabilitats de les persones directives 
(Iolanda Latorre) 
Jornada 11 - 18/10/2021 - Eines de gestió de l'entitat esportiva (Marcos Reinado) 
Jornada 12- 08/11/2021 - El projecte esportiu alineat amb l'entitat (Jana Garcia) 
Jornada 13 - 29/11/2021 - El projecte esportiu alineat amb l'entitat II (Jana Garcia) 
Jornada 14- 13/12/2021 - La relació de l'entitat esportiva amb les famílies (Pep Marí) 
 



                                                         

 

Es comparteix, també per pantalla, el cartell corresponent a la 1a jornada que té lloc 
avui mateix i porta per títol: 5 eines pel creixement econòmic i social d'organitzacions 
esportives (Daniel Martínez) 
 
El regidor comenta també que com que coincideix la reunió del Consell Municipal de 
l’Esport amb l’inici de la formació a les 19 h, mirarà de no allargar per compatibilitzar-ho; 
li consta que alguna entitat voldria assistir-hi. 
 
 
Punt 4 de l’ordre del dia: Seguiment Pla Estratègic de l’Esport 
 
El regidor Àdam Bertran introdueix el quart punt de l’ordre del dia: Seguiment del Pla 
Estratègic de l’Esport. Es comparteix a través de la pantalla un document que conté les 
següents 5 línies estratègiques amb els corresponents programes de treball i accions, i el 
seu grau d’assoliment marcat en verd, taronja o vermell: 
 

• Línia estratègica A. Redefinició i dinamització de l’esport escolar 
• Línia estratègica B. Consolidació d’un parc d’equipaments esportius de qualitat 
• Línia estratègica C. Optimització dels espais i recursos existents 
• Línia estratègica D. Adaptació i potenciació dels espais al medi natural i urbà per 

a la pràctica d’activitat física. 
• Línia estratègica E. Potenciació de la col·laboració público-privada 

 

 
 
 
 



                                                         

 

 



                                                         

 

 



                                                         

 

 
 

 



                                                         

 

 
El regidor ha anat destacant algunes de les accions, com per exemple de la Línia 
estratègica A, el programa de treball de suport i promoció de l’esport com a eina 
d’educació en valors i element de cohesió social. De la línia estratègica B, les accions que 
s’han fet en el marc del programa d’ampliació de la dotació d’espais esportius de salut i 
lleure; de la línia estratègica C, l’optimització de la gestió dels camps de futbol i els altres 
serveis de la instal·lació; en l’àmbit de la línia D, l’adaptació dels parcs de la ciutat per a 
una pràctica d’activitat física al medi natural, i en la darrera línia estratègica es va posar 
en relleu valorar les opcions d’optimització de l’ús de la pista d’atletisme existent a Girona.  
 
En la línia esport escolar, i en l’àmbit de la formació el Sr. David Grau, del servei d’esports 
de la UdG intervé posant èmfasi en la idea que va sorgir en l’anterior reunió del Consell 
Municipal de l’Esport de fer un fòrum-formació en clau o perspectiva “COVID” en l’àmbit 
esportiu.  
 
El Sr. Pere Albertí intervé dient que agrairia l’esforç en potenciar l’escoleta d’atletisme, 
posa l’exemple de l’entitat Trail Running que entrenen en el Jardí de les Pedreres, i pensa 
que cal ser proactius en el foment de les activitats esportives. També en l’esport 
d’atletisme comenta que reprenent la línia E.2.1 que contempla l’acció d’optimització de 
la pista d’atletisme, com a municipi no tenim cap pista d’atletisme pública, tot i que potser 
no és necessari si tenim la del GEiEG, aquesta, però té la problemàtica del “tartan 
caducat” és a dir no és apte per a competicions. Potser caldria estudiar la possibilitat de 
fer algun conveni amb escoles o beques perquè atletes poguessin practicar atletisme; 
alhora de pensar en la millora del tartan. 
 
El Sr. Pau Serra, representant del GEiEG, admet la necessitat de renovació del paviment 
de la pista d’atletisme, i afirma que veurien amb optimisme la viabilitat d’una possible 
entesa en els dos aspectes proposats: la millora del paviment de l’equipament d’atletisme 
del GEiEG, i la promoció de l’atletisme a les escoles. El GEiEG està obert a parlar-ne i a 
estudiar-ne totes les propostes. 
 
La Sra. Sònia Garcia, de l’ampa de l’institut Vicens Vives suggereix la possibilitat de fer 
cerca i de sol·licitar línies de subvenció europees; amb aquest projecte de millora, unit a 
l’organització d’activitats educatives, potser permetria entrar en alguna línia de subvenció. 
Aquesta via de finançament és interessant d’explorar. 
 
El regidor Sr. Pere Albertí sol·licita que els fem arribar el document de seguiment del Pla 
Estratègic que per mirar-ho amb més detall.  
 
El cap del Servei d’Esports assenteix que ho enviarem per correu electrònic. 
 
El regidor Àdam Bertran afegeix que en el marc de la Comissió de seguiment del Pla 
estratègic també tindríem l’opció de fer un repàs més extens de totes les línies 
estratègiques amb els programes i accions; així com la previsió. I agraeix totes les 
intervencions i dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
5è punt de l’ordre del dia: Comissions de Treball: Pla Estratègic de l’Esport i Esport 
Femení 
 
En relació al tema de les Comissions, es projecte el document amb el títol 5è del 
Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal de l’Esport de Girona 
 
“TÍTOL CINQUÈ - COMISSIONS DE TREBALL  



                                                         

 

Article 16è Les comissions de treball les ha de crear el president/a del Consell Plenari i tenen com 
a finalitat l’estudi, informe i/o proposta sobre els temes proposats pel president/a del Consell al 
Plenari o aquells altres l’anàlisi dels quals es consideri convenient.  
Les tasques encarregades a les comissions de treball finalitzen quan hagin presentat l’informe 
corresponent.  
Article 17è Cada comissió de treball la formen:  

a) Un coordinador/a  
b) Vocals  

Poden ser vocals els que ho siguin del Consell Plenari amb excepció dels representants designats 
per cada grup polític municipal, els quals, això no obstant, poden assistir-hi si ho consideren 
necessari. Tot i així, poden participar-hi altres persones per la seva especial relació o implicació 
amb els temes de treball, i també és possible la participació d’una mateixa persona en diferents 
comissions de treball.  
Els vocals membres de les diferents comissions de treball els proposa i designa el president/a del 
Consell Plenari.  
El coordinador/a el designa així mateix el president/a a proposta de la corresponent comissió de 
treball.  
El nombre de vocals que componen cada comissió és variable i depèn de l’àmbit de la tasca i del 
tema específic que es treballa, i no pot superar el nombre de 8.  
Article 18è Als coordinadors o a les persones de la mateixa comissió en qui deleguin els 
correspon:  

a) Convocar i dirigir les reunions i els debats de la comissió.  
b) Trametre a la Presidència del Consell els informes, propostes, etc. una vegada elaborats.  
c) Actuar com a portaveu de la comissió en el si del Consell.” 

 
El regidor Àdam Bertran repassa els punts del reglament per formalitzar d’aquesta manera 
les dues Comissions de treball proposades: 

· Comissió de treball de l’Esport Femení 
· Comissió de treball de seguiment del Pla Estratègic de l’Esport 

Proposa també que cadascuna la liderarà un/a tècnic/a del Servei d’Esports per fer-ne el 
seguiment, les actes... S’enviarà un correu electrònic i contestant el mateix correu us 
podeu apuntar a la que vulgueu o a les dues. Afegeix que si més endavant es considera 
necessari introduir una nova Comissió, s’estudiarà. 
 
La Sra. Montse Felipe, directora de l’escola Montfalgars i com a representant de les 
escoles públiques de primària destaca la importància d’un bon lideratge i dinamització de 
les Comissions. 
 
El Sr. Manel Jerez, representant de l’AVAP, pregunta si la participació és a nivell individual 
o bé en nom de l’entitat. Perquè ell pensava, per exemple, en la mare d’una jugadora per 
representar-los. 
 
El Sr. Jordi Agustí, cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona aclareix que és en 
nom de l’entitat, però que l’entitat hi pot delegar la persona vinculada amb l’associació 
esportiva que consideri més adient, no hi ha cap problema; el que és interessant és 
sumar. 
 
El Sr. Pere Albertí diu que en el cas de la Comissió del Pla Estratègic veu clar el punt de 
partida, hi ha treball fet, i el document... però pregunta que en el cas de la Comissió de 
l’Esport Femení, quin serà el punt de partida, recorda que hi havia un document del 2017-
2019, ambiciós però “caducat”. 
 
El Sr. Jordi Agustí respon que no és un document “caducat”, que d’aquest document hi 
ha propostes que s’han portat a terme i apunta que un bon punt de partida podria ser 



                                                         

 

explicar i avaluar les accions que s’estan portant a terme en el marc d’aquest projecte de 
ciutat. 
 
El Sr. Pere Albertí demana que hi podria haver un report de retorn.  
 
I el sr. Jordi Agustí que un dels objectius de la comissió és participar en la redacció del 
projecte de l’Esport Femení. Afegeix que enviarem un correu des del Consell Municipal 
de l’Esport, i explica que quan fem les convocatòries de les comissions posarem en còpia 
als regidors/res. 
 
 
6è punt de l’ordre del dia: Temes sobrevinguts 
 
El regidor Àdam Bertran introdueix diversos temes sobrevinguts: 
 
Informa que del 13 al 29 d’abril Girona, i l’UdG com amfitriona acull els Campionats de 
Catalunya Universitaris, que es porten a terme en diverses instal·lacions municipals 
com  Pavelló Municipal Pont Major, Pavelló Municipal Santa Eugènia- Montfalgars, 
Pavelló Municipal Girona-Fontajau, Camp de Futbol Municipal Torres de Palau, Camp de 
Futbol Municipal de Fontajau, Pavelló Municipal de Palau, i també en altres instal·lacions 
del GEiEG, i el Pavelló UE Sarrià. Agraeix a la UdG el desenvolupament d’aquest 
esdeveniment esportiu. 
 
El Sr. David Grau del Servei d’Esports de la UdG indica que les primeres jornades han 
transcorregut amb èxit, malauradament sense públic. Felicita l’organització i 
col·laboradors, agraeix la implicació de l’Ajuntament a, la Diputació de Girona, a la SGE i 
totes les altres entitats institucionals, els hi arriben felicitacions i les fa extensives, com 
per exemple, agraeixen la predisposició del conserge de matins del pavelló municipal de 
Pont Major. 
 
El Sr. Manel Jerez de l’AVAP pregunta al sr. David Grau un dubte concret del protocol 
COVID en referència al voleibol, el Sr. Grau li diu que ho tenen tot informat al web i que 
s’han basat en el protocol de les Federacions. 
 
El regidor Àdam Bertran informa sobre el tema de la preparació de la propera Jornada 
de l’Esport Femení. Amb motiu de la pandèmia s’està acabant de decidir quina proposta 
es podria fer:  

- Proposta A: Mantenir format com en les edicions anteriors: 1 sol dia el 13 de juny 
de 2021 

- Proposta B: dividir la Jornada en tres tardes dijous 10, divendres 11 i dissabte 12 
(de 18 a 20.30 h aproximant dent) per no acumular gran nombre de gent i així 
respectes les condicions sanitàries: esportivament es segueix treballant amb 
grups bombolla (clubs, entitats...) i pugui haver-hi públic a l’aire lliure. 

 
Els 3 eixos sobre els quals es treballa són:  

- esport base i escolar,  
- exhibicions d’equips/esportistes que siguin referents per a les més joves 

projecció/visualització amb 4 ambaixadores. 
També es preveu la projecció del documental “Hijas de Cynisca” + col·loqui posterior. 
El regidor clou que ja s’informarà del que s’acabi acordant, i del que es pugui fer. 
 
L’Àdam Bertran introdueix el tema de les bases de subvencions, s’estan treballant les 
bases generals de les subvencions en matèria esportiva, que cal aprovar-les per Ple, 
aquestes bases contemplen 5 programes: 



                                                         

 

A- Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves 
activitats ordinàries. 
B- Subvencions per al foment i promoció de l'esport escolar. 
C- Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la 
ciutat. 
D- Subvencions per la participació d'esportistes i equips amateurs d'entitats esportives en 
competicions d'àmbit internacional. 
E- Subvencions per a la participació en curses solidàries [Trailwalker i Oncotrail] 
 
Amb l’objectiu de poder ajudar més en la pràctica de l’esport estem treballant per 
readaptar algun del programes de subvenció per tal d’acostar el jovent als clubs, i intentar 
ajudar en cas que hi hagi alguna barrera econòmica i social. 
 
També informa que està fent visites setmanals amb la intenció de poder veure i conèixer 
tots els clubs i entitats esportives, intercanviar impressions. També es fan visites 
periòdiques a les instal·lacions. Es vol promoure i potenciar el manteniment de les pistes 
a l’aire lliure. Hi ha equipaments liderats per entitats, i aquestes ja fan seguiment del 
manteniment. 
 
Ara que ja pot haver-hi públic en determinades competicions, el regidor anirà a veure 
partits de les diferents entitats de la ciutat, per exemple el passat cap de setmana va anar 
a veure l’AVAP. 
 
Sense més punts de temes sobrevinguts, es dona pas al darrer punt de l’ordre del dia, 
que és 7è punt de l’ordre del dia: el torn obert de paraules. 
 
El Sr. Manel Jerez explica que ara que estan en el tram final de la temporada, detecten 
que hi ha desmotivació entre les esportistes. És per aquest motiu que demana que tan 
punt desapareixi el “toc de queda” es pugui ser prou àgils per a ampliar horaris 
immediatament, i d’aquesta manera poder fer més entrenaments. Ha estat una temporada 
molt dura. 
 
El regidor contesta que ho tenim tot en compte i anirem ràpid davant qualsevol canvi, ho 
farem el més àgil possible. 
 
El Sr. Jordi Agustí afirma que en cada resolució s’ha estat més proactius. Des d’Esports 
se sap i es comparteix la problemàtica d’aquesta temporada i són coneixedors de la 
necessitat d’entrenar més hores. 
 
El regidor clou que està previst que abans de l’estiu es convocarà un nou consell plenari 
del CME, i a la tardor una altre. En paral·lel s’engegaran les Comissions de Treball de 
seguiment del Pla Estratègic de l’Esport i Esport Femení. 
 
Sense cap altra intervenció el regidor agraeix l’assistència de tothom, emplaça a la 
propera reunió,  
 
Es tanca la sessió a les 19:30 h. 
 
 
 
 
 
 
 


