Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat
Servei d’Esports

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS CELEBRADA EL 17 D’ABRIL
DE 2018
Reunió celebrada a la Sala d’ Actes de la Masia Freixa al Parc de Sant Jordi, Plaça Freixa i
Argemi, nº 11 amb el següent ordre del dia:
Assistents
Sra.Marta Puig
Grup d ’Experts
Sr. Josep Salvador
Grup d’ Experts
Sr. Jordi Adrià Sánchez
Grup Municipal PSC
Sr.Francisco Utrera
Centre d’ Esplai Guadalhorce
Sr.Josep Arnero
CD Terrassa Hockey
Sr. Pol Amat
Club Egara
Sr. Jordi Ballestar Font
Sr. Daniel Charles
Grup Municipal TeC
Sr.Jaume Feiner
Handbol Egara
Sra. Marta Vilajosana
Grup Municipal PDeCAT
Sr. Angel Montoya
Juan XXIII
Sr. Miguel Angel Moreno
CP San Cristobal
Sr. Celso Perez
Club Carboners
Sra. Maria Moltó
Sr. Josep Mª Biosca
Athletic Terrassa HC
Sr. Xavi Dobón
Consell Esportiu del Vallès Occidental
Sr. Felix Martin
Club BMX
Sr. Jesús Martinez
Sr. Jordi Martin
Club Natació Terrassa
Sr. Francesc Gibert
Club Tenis Taula Els Amics Terrassa
Sr. Enrique Magaña i Magaña
Sr. Alberto Sanchez
Grup Municipal C’s
Sr. Ramon Tejedor
Terrassa Ciclisme club
Sr. Santi Ferrer
Unio Atletica Terrassa
Sra. Mª Angeles Rendon
Futsal Club
Sr. Carles Sanchez
Sra. Eva Candela
Sr. Xavier Falgar

Assistent a la presidència
Regidora d’ Esports
Tècnic Assistent

1. Presentació del la nova composició del Consell Municipal d’ Esports.
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa en data 21 de juliol de 2016 va acordar aprovar
definitivament el Reglament de Participació Ciutadana que entre diferents disposicions
determina les funcions, composició i funcionament dels Consells Sectorials.
Per aquest motiu els diferents Consells Municipals Sectorials han hagut d’adaptar els seus
Reglaments interns de funcionament en consonància amb aquestes disposicions.
En data 26 de novembre de 1.987 , el Ple de l’Ajuntament adoptà l’acord de creació del
Consell Municipal d’Esports com a òrgan informatiu i consultiu de l’Ajuntament en relació al
desenvolupament de la pràctica esportiva a la ciutat. Per tal de procedir a l’adaptació del règim
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de funcionament del Consell Municipal d’Esports al previst al nou Reglament de Participació
Ciutadana el Ple de l’Ajuntament en data 25 de maig de 2017 aprovà inicialment el nou
Reglament del Consell Municipal d’Esports. Un cop exposat al públic i sense la presentació de
reclamacions i suggeriments quedà definitivament aprovat mitjançant Resolució de data 25 de
setembre de 2017
En data 10 d’octubre de 2017 es va enviar escrit a totes les entitats esportives de la ciutat
informant de l’aprovació del nou Reglament de Funcionament del Consell Municipal d’Esports i
comunicant la necessitat de que les entitats i persones interessades en formar part del Consell
comuniquessin formalment per escrit les persones representants d’entitats (titular i suplent) o a
títol individual, per el seu nomenament com a membres del Plenari del Consell.
Un cop rebudes les diferents respostes de les entitats, així com de persones a títol
individual, s’ha procedit mitjançant Decret d’Alcaldia de data 9 de març de 2018 al seu
nomenament com a membres del Consell.
PROCEDIM A LA LECTURA DEL DECRET ON ES DETALLEN LES PERSONES QUE
FORMEN PART DEL PLENARI DEL CONSELL (-Lectura per part de Xavier Falgar)

2. Règim de Sessions i funcionament en consonància amb el previst al Reglament de
Funcionament.
HEM REPARTIT CÒPIA DEL NOU REGLAMENT A TOTS ELS MEMBRES DEL CONSELL
Els principals canvis en relació al funcionament del anterior Consell municipal d’Esports son
els següents:
-composició : formen part del Consell ,amb dret de vot, les persones representants d’entitats
esportives de la ciutat i persones a títol individual que explícitament sol·licitin formar part del
Consell i els representants dels grups municipals que formen part del Consistori
-les sessions seran obertes, limitant el vot només a les persones que formen part del
Consell. Els membres del Consell podran fer intervencions en els diferents punts del ordre del
dia de les sessions. Podran haver intervencions de la ciutadania, amb veu, però sense vot,
prèvia sol·licitud, exposant el tema d’intervenció fins a dos dies abans del Plenari
-es realitzaran sessions del Plenari cada tres mesos
-la presidència del Consell correspon a l’Alcalde o al regidor/a en qui delegui
-la vicepresidència la ocuparà una persona del Consell escollida pel Plenari
-es crearà una comissió permanent integrada per la vicepresidència del Consell i per sis
persones del Consell, garantint la composició paritària (un mínim de tres dones) a més del
secretari o la secretària tècnica (amb veu i sense vot)
-es podran crear comissions o grups de treball específics per tractar en profunditat
determinades temàtiques que requereixin especial atenció.
TAL I COM DETERMINA EL REGLAMENT CALDRÀ PROCEDIR EN PROPERA SESSIÓ A
L’ELECCIÓ DE VICE-PRESIDENT/A DEL CONSELL I A LES PERSONES QUE FORMIN
PART DE LA COMISSIÓ PERMANENT .
PER AQUEST MOTIU ES DEMANA QUE LES PERSONES QUE VULGUIN OPTAR A
AQUESTS LLOCS
PRESENTIN LA SEVA CANDIDATURA MITJANÇANT CORREU
ELECTRÒNIC ADREÇAT A
cmesports@terrassa.cat PER TAL QUE EN LA PROPERA
SESSIÓ DEL CONSELL ES PROCEDEIXI A LES CORRESPONENTS VOTACIONS
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3. Informació del procés d’ elaboració del Pla Director de l’ Esport de Terrassa i la
participació
del Consell Municipal d’ Esports.
Per mandat del Ple de l’Ajuntament cal procedir a la elaboració d’un Pla Director de l’Esport a
Terrassa que detecti i prioritzi les accions a realitzar per donar una major transversalitat a les
polítiques esportives, per aconseguir ampliar la pràctica esportiva entre tota la població, per
assolir els millors èxits esportius possibles, per treure profit als actius de la ciutat i per buscar
una major implicació de la ciutadania en la governança
En la elaboració del Pla Director hi participaran un grup d’experts de l’àmbit de la gestió i la
pràctica esportiva, el Consell Esportiu del Vallés Occidental i el Consell Municipal d’Esports.
S’ha definit un calendari i un guió de treball amb l’objectiu de disposar d’una proposta de Pla
per la seva aprovació a finals d’aquest any.
Aquest serà per tant un dels temes importants de debat i treball per la que demanarem la
plena implicació i participació del Consell Municipal d’Esports
CARLES SANCHEZ- EXPLICA CALENDARI - GUIÓ DE TREBALL I GRUP D’EXPERTS.
S’HAURÀ REPARTIT DOCUMENT ESPECÏFIC
Es demana que les persones que vulguin participar en grup de treball específic ho manifestin
mitjançant correu a cmesports@terrassa.cat
4. Precs i Preguntes
PRECS I PREGUNTES
S’obre un torn de paraules per qui vulgui fer qualsevol pregunta o suggeriment
El Sr. Pep Forn del Grup Municipal ERC, comenta que a la reunió informativa del area on es
va tractar el Guio del Pla Director, es van fer una sèrie d’ informacions sobre el guio de treball
on en el document lliurat no ho recull
Contesta el Sr. Carles Sanchez que encara no s’ ha reunit el Grup d’Experts , on es procedirà
a fer un nou guio.

ES DONA PER FINALITZADA LA SESSIÓ DEL CONSELL-----------------------AGRAÏNT LA
ASSISTÈNCIA DE LES PERSONES PRESENTS.
______________________________________________________________________
A CONTINUACIÓ ES PRESENTA LA CONFERENCIANT EMMA ROCA --- Conferència
“ESPORT AMB SENY”
Emma Roca es una esportista d’elit, bioquímica i investigadora principal del projecte
SUMMIT (salut en les ultramaratons i els seus límits) d’àmbit europeu que busca donar
resposta i conèixer l’impacta de l’esport d’alta competició. Té tres fills. Va exercir de bombera
set anys i cofundadora i responsable dels programes de salut i esport.
No havent més intervencions es dóna per finalitzada la sessió.
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