
 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS –   SESSIÓ  31 DE MARÇ 
DE 2022
 
Reunió celebrada el 31 de març de 2022 a la sala d’actes del Camp Municipal de futbol del 
Districte II a les 18h.

Assistents

Sr. Miguel Àngel Moreno Regidor d'Esports
Sr. Carles Sánchez Cap del Servei d’Esports
Sr. Àngels Pérez Tècnic Assistent
Sra. Berta Gatell Auxiliar de Gestió 
Sr. Ignasi Velasco i  Sr. Mario Carballar Fundació Catalana de l’Esport
Sr. Ignasi Costa UFEC
Sra. Encarna Calmestre Terrassa Ciclisme Club
Sr. Lluís Ycart C.D. Terrassa Hockey
Sr. Xavi Comas Club Joventut Esportiva Terrassa
Sr. Antoni Alsina Club Handbol Terrassa
Sr. Jordi Martin
Sr. Sergi Hofland Línia 22 HC
Sr. Francisco Manchado CP San Cristobal
Sr. Miquel Pérez CP San Cristobal
Sr. Daniel Basco CF Maurina Egara
Sr. Marta Puig Club Esportiu Pingüí
Sr. Javier Rodríguez Sola Club Tennis Terrassa
Sr. Esteban Lao Sferic Basquet
Sr. Jordi Ballestar
Sr. Alberto Muñoz Grup Municipal TotxTerrassa
Sr. Francisco Campos En representació del Grup Municipal PSC
Sr. Ramon Moya Grup Municipal C’s

Excusen assistència:

Sr. Francesc Gibert Club Tennis Taula Els amics
Sra. Maria Molto
Sra. Joana Gómez

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

-S’aprova l’acta de la sessió anterior del 23/12/2021 amb la conformitat de tots els assistents.

2.-Informació de les principals actuacions de la Regidoria d’Esports per l’any 2022

Per part del Regidor d’Esports es detallen les principals actuacions de la Regidoria per aquest

any 2022:
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-Participació en la realització i organització de la Copa del Món Femenina de Hockey 2022

-Organització i realització d’activitats per part d’entitats esportives de la ciutat dins la 

nominació de «Terrassa Capital Catalana de l’Esport 2022 -23

-Preparació i posta en funcionament de la temporada de piscines 2022  recuperant 

l’aforament normal  anteriorment afectat per la pandèmia COVID, establiment de 2 torns de 

bany (matí i tarda) amb preus especials (adults 2,50 euros, jubilats 2,00 euros, usuaris de 

Casals i Campus 1,75 euros , T10 usos 20 euros)

-A nivell d’infraestructures i equipaments com a principal actuació, la finalització de les obres 

del Estadi per al Mundial i amb posterioritat al Mundial instal·lació de gespa de hockey al 

Estadi Martí Colomer i instal·lació de nova gespa de Futbol al Estadi Olímpic Municipal

-Activació amb Generalitat les accions per iniciar el procés de concurs per la remodelació del

Poliesportiu de Can Palet – Can Jofresa (equipament propietat de la Generalitat)

3. Informacions de la Copa del Món Femení de Hoquei 2022.

Per part de Carles Sánchez, Cap del Servei d’Esports, s’informa de les darreres actuacions

per la celebració de la Copa del Món femenina de Hockey entre el 1 i el 17 de juliol.

S’informa del estat de les obres de condicionament del Estadi, que es troben pràcticament

finalitzades  amb  les  darreres  actuacions  de  substitució  dels  seients  de  les  graderies  i

d'instal·lació de lona a la grada del gol sud del Estadi.

També s’informa de les activitats paral·leles al Mundial  en les que s’espera una important

presència d’esportistes del món del hockey.

A nivell de voluntariat es comenta la plena ocupació de les tasques i funcions requerides amb

un total de unes 600 persones ja inscrites per participar en el esdeveniment

S’informa igualment del correcte estat d’execució del pressupost del Comitè Organitzador i

que es preveu assolir l’equilibri pressupostari entre ingressos i despeses

4. Presentació de la Fundació Catalana de l’Esport-nominació de Terrassa Capital Catalana 
de l’Esport.

Per part del Senyor Ignasi Velasco es procedeix a la presentació de la Fundació Catalana per

l’Esport.

La Fundació Catalana per l’Esport es una entitat privada d’interès públic i sense ànim de lucre

que atorga distincions a les ciutat de Catalunya que realitzen tasques i accions en la difusió
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de la pràctica esportiva per a tothom utilitzant l’esport com a instrument de salut, integració,

educació  ,  igualtat  i  respecte.  També  valoren  la  realització  d’inversions  en  la  millora

d’equipaments esportius i la celebració d’esdeveniments de transcendència internacional.

Per aquest motius la Fundació ha designat Terrassa com a ciutat catalana de l’esport 2022 –

23 en reconeixement també a l’important tasca de les entitats esportives de la ciutat en la

promoció i difusió de la pràctica esportiva.

Al llarg de la temporada esportiva 2022 – 23 les activitats de la ciutat aniran acompanyades

d’aquest distintiu

5. « Les relacions laborals i el Voluntariat a les entitats esportives» - Intervenció del Sr. Ignasi 
Costa Carrasco, Responsable Territorial de la Oficina de Clubs de la Unió de Federacions 
esportives de Catalunya.

El  Regidor  d’Esports  dona  pas  a  la  intervenció  del  Senyor  Ignasi  Costa  Carrasco,

Responsable  Territorial  de  la  Oficina  de  Clubs  de  la  Unió  de  Federacions  Esportives  de

Catalunya qui exposa la seva ponència del tema esmentat.

S’adjunta document de la ponència presentada.

6. Precs i Preguntes.

Un  cop  finalitzada  la  ponència  del  Senyor  Costa,  s’inicia  un  debat  en  el  que  diferents

membres  del  Consell  manifesten  el  seu  interès  en  aprofundir  en  el  coneixement  dels

instruments que permetin la possible regularització de la situació de moltes persones que

intervenen en el sistema esportiu (monitors, entrenadors......) i  que la seva situació laboral

presenta dubtes en com cal formalitzar-la per evitar sancions que afectarien greument a les

entitats. Es comenta la necessitat de disposar del Registre de Voluntariat i altres accions per

acomplir mínimament el que eviti problemes a les entitats. 

El Senyor Costa s’ofereix a atendre consultes concretes en la seva funció d’ajut a les entitats

des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

I no havent-hi més intervencions es dona per finalitzada la sessió a les 19h.
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