ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS – SESSIÓ 9 DE JULIOL
DE 2020
Assistents:
Reunió celebrada el 9 de juliol del 2020 a les 18.00h a les instal·lacions del Atlètic Terrassa
HC, Crta de Castellar nº 628, al pàrking sur de Club
Obre la sessió el Regidor d’Esports Sr. Miguel Angel Moreno
Salutació als assistents
Inici sessió: 18:00h
Assistents
Sr. Miguel Angel Moreno
Sr. David Barba
Sr. Jaume Feiner
Sr. Xavi Dobon
Sr. Francesc Manchado
Sr. Alberto Muñoz
Sr. Marc Fernandez
Sra. Maria Molto
Sr. Herbert Metschke
Sr. Lluis Ycart
Sra. Eva Candela
Sr,. Francisco Martinez
Sr. Jordi Egea Fernandez
Sr. Ramon Moya
Sra. Marta Puig
Sr. Sergi Hofland
Sr. Xavier Paredes
Sr. Josep Maria Biosca
Sra. Marta Sanchez Raventós
Sr. Xavier Rodriguez Sola

Regidor d’Esports
Egara Futsal
Handbol Egara
CEVOT
C.P. San Cristobal
Grup Municipal TotxTerrassa
Sferic Hockey Patins
CP Can Jofresa-Atletic Sant Joan
CD Terrassa Hockey
Grup Municipal PSC
C.Futbol Juan XXIII
C.Futbol Juan XXIII
C.Futbol Sant Pere Nord
Club Esportiu Pingüí
Linia 22 Hockey Club
Carboners
Atletic Terrassa Hockey Club
Grup Municipal JuntsxTerrassa
Club de Tennis Terrassa

Assistents equip tècnic Servei d’Esports
Sr. Carles Sanchez
Sr. Xavier Falgar

Servei d’Esports
Àrea de Promoció econòmica i
Projecció de la ciutat

Cap del Servei d’Esports
Tècnic Assistent

Carrer Font Vella, 28
Casa Soler i Palet
08221 Terrassa
Tel. 93 783 27 11
servei.esports@terrassa.cat
www.terrassa.cat/esports

Excusen assistència:
Sr. Francesc Gibert

Club Tenis Taula Els Amics Terrassa

Sr. Carme Martos
Sr. Jordi Ballestar
Sra. Joana Gomez
Sr. Agusti Gasset

Entitat Club Ball Esportiu Ball Valles

Club Esgrima de Terrassa

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
-S’aprova l’acta de la sessió anterior amb la conformitat de tots els assistents
2.-Anàlisi dels efectes del COVID19 a les entitats esportives
Per part del Regidor d’Esports es fa la següent exposició:
-El COVID19 ha provocat greus afectacions per al conjunt del sector esportiu de la ciutat.
El tancament d'instal·lacions i serveis ha provocat importants pèrdues d’associats i en
conseqüència d’ingressos a la major part de clubs esportius de la ciutat
Per part del Servei d’Esports es va enviar una enquesta a les entitats de la ciutat per disposar
d’informació sobre les principals afectacions, mesures adoptades i necessitats de les entitats
per afrontar la situació
Carles Sánchez fa un resum de les preguntes de la enquesta i una valoració de les respostes
rebudes.
Les principals preguntes es centraven en dades de les afectacions per les entitats del
tancament d'instal·lacions i les mesures concretes a nivell de quotes adoptades per les
entitats. També es preguntava per les peticions o propostes de les entitats per superar la
situacióUn total de 25 entitats van contestar la enquesta. Majoritàriament totes les entitats han patit
algun tipus de conseqüència econòmica en major o menor grau. Algunes entitats han suspès
quotes i altres las han mantingut amb condicionants.
Totes les entitats manifesten la necessitats d’ajuts econòmics específics i també la necessitat
de que es realitzin campanyes per motivar a la ciutadania a la realització d’activitat esportiva
quan es recuperi la normalitat.

3.- Propostes per el Pla de Xoc per afrontar les emergències del COVID19
El Regidor d’Esports informa que es voluntat del equip de govern treballar en la elaboració
d’un Pla de Xoc per afrontar la situació provocada per el COVID19 i poder impulsar mesures
que permetin la recuperació de l’activitat en aquest cas en el àmbit de les entitats esportives
de la ciutat .
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El Pla Director de l’Esport, aprovat el mes de desembre de 2019, ja detallava un conjunt de
propostes per impulsar i potenciar l’esport a la ciutat.
Ara amb la crisi provocada per el COVID19 es posa més de manifest la necessitat d’abordar
amb profunditat accions que permetin recuperar bel que en aquests mesos s’ha perdut i
accelerar l’adopció de mesures que puguin situar l’esport al nivell que li correspon tot i les
dificultats econòmiques que també afecten a l’administració municipal.

Es necessari posar en pràctica les propostes ja contemplades en el Pla Director de l’Esport
en primer lloc per les que no necessiten de grans dotacions econòmiques però si l’adopció de
decisions i accions de suport a les entitats esportives de la ciutat
Per part del Servei d’Esports en la elaboració de propostes del Pla de Xoc s’han plantejat
diverses accions que incideixen en el ja previst en el Pla Director de l’Esport:
Per part de Carles Sánchez es detallen les accions plantejades:
-assessorament permanent a les entitats en l’acompliment de les normatives establertes
-facilitar l’ús d’equipaments i espais per possibilitar la realització d’activitats dins les
restriccions
-campanyes informatives de mantenir la realització d’activitat esportiva
-mantenir la oferta d’activitats d’estiu amb condicions especials en acompliment de les
normatives restrictives
-establir i augmentar línies d’ajuts i subvencions augmentant les dotacions actuals
-prioritzar i planificar les actuacions de remodelació, condicionament i nova construcció
d’equipaments en atenció del dèficit actual
-Incidir en sol·licitar a les Institucions amb competència esportiva (Generalitat, Diputació)
l’aportació de recursos per millorar les condicions de l’esport de la ciutat

4.Precs i Preguntes
-Per part de Maria Moltó es pregunta si amb les previsions de superàvit en la liquidació
del pressupost municipal del 2019 es preveu la realització d’actuacions en l’àmbit esportiu.
Per part de Carles Sánchez es contesta que en aquests moments encara no es coneixen els
límits legals que estableix el govern central per elm possible ús de superàvits.
Miguel Àngel Moreno comenta que evidentment com a Regidor d’Esports vetllarà que en el
possible es destinin efectivament part d’aquests recursos per atendre les necessitats que
l’esport de la ciutat te concretades en el Pla Director de l’Esport.
Per part de Santi Feiner s’exposa que amb les possibles dificultats de pressupostos dels
propers anys, cal també buscar finançament extern amb les administracions que tenen
competència amb l’objectiu d’aconseguir com a mínim una instal·lació nova per anyMiguel Àngel Moreno incideix com a necessitat prioritària avançar en l’atenció del dèficit de
Pavellons Coberts.
Per part de Maria Moltó es comenta que el Pressupost d’esports estructuralment dins el
pressupost municipal es baix i que Cultura te el doble de pressupost que Esports.
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Miguel Àngel Moreno reconeix aquesta realitat i comenta que un dels seus objectius con a
Regidor d’esports es corregir aquesta situació i augmentar els recursos que es destinen a
Esports tal i com ja determina el Pla Director de l’Esport

5. Presentació per part del President del Atlètic Terrassa Hockey Club: la realitat d’un Club de
Hoquei amb serveis esportius
Per part del Sr. Josep Maria Biosca , President del Atlètic Terrassa Hockey Club i amfitrió
d’aquesta reunió al que li agraïm la seva disposició, es fa una exposició detallada de la
essència del Club, les seves característiques, funcionament i situació actual.
En primer lloc realitza un breu resum dels orígens i història de la evolució del Atlètic.
Es detalla que actualment a més de la vesant esportiva el Atlètic es un Club de serveis amb
diferents seccions i que combina la vessant de la competició esportiva amb l’esport de lleure.
Destaca els èxits esportius del Club que li permeten estar al màxim nivell del hockey català i
espanyol i amb presencia internacional, tant a nivell de club com de jugadors i jugadores que
formen i han format part de la Selecció Espanyola participant en els Jocs Olímpics.
Les conseqüències del COVID19, amb el tancament d'instal·lacions han provocat també
greus dificultats a l’entitat que ha de mantenir unes despeses estructurals importants en el
manteniment i funcionament general de les instal·lacions i de l’entitat.

Es dona per finalitzada la sessió del Consell a les 19:30h
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