
ACTA GESTORA POLIESPORTIU 19 DE JUNY DE 2019 

Assistents: Volei, Treballadors, AMPA Sant Lluís), Asogym, I.Sant Andreu, 

CEFSP i BNB 

 

1.- PLANIFICACIÓ HORÀRIA 2019 / 20.- 

AMPA Sant Lluís manté les 2 franges, sense divisió de pista, de 17n10 a 18h40. En el 

cas que tinguin pocs inscrits en la segona franja, cedirien aquesta temporada mitja 

pista. 

Asogym utilitzarà la pista d'18h40 a 20h10. 

RJ82 utilitzarà la pista d'20h10 a 20h55. 

La Lliga de Veterans començarà a les 21h, per donar cabuda a més equips (hi ha més 

demanda) 

Ampa Sant Lluís fa constar en acta que no estan acord en cedir 10 'per a la Lliga. 

 

2.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT DISTRICTE DEL 4 de juny.- 

Es va lliurar llistat de millores i de compra de material necessari. afegim: 

• Que el Aparcabicis estigui més a la vista, davant o al costat de la porta principal 

• Hi ha lames de Parquet que es mouen. Avisar manteniment 

• Demanar punt wifi per a qualsevol usuari (wifi barcelona) 

 

3.- MANTENIMENT- 

• Fibra instal·ada.- 

• Ordenació i Neteja magatzem.- Ja s'ha quedat amb els Clubs 

• Prevista reunió amb empresa de polit i pintat de línies Parquet.- al juliol 

 

4.- ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ. REVISIÓ DE PROTOCOLS.- 

Al setembre parlarem amb Clubs, coordinadors, entrenadors, Col·legi, Institut, 

professors, col·lectius, usuaris. Tema llums, claus, alarma, accés al magatzem, portes 

antipànic tancades, pista i cortines recollides. 

 

5.- VARIOS.- 

5.1.- PREUS ÚS PISTA 2020.- Després de reunió amb Districte, s'ha fet una 

modificació i ja estan actualitzades. 

5.2.- VALORACIÓ FESTA DE L'ESPORT I DIADA ESPORTIVA. 

"Festa de l'Esport" .- Va coincidir amb altres activitats infantils dins el programa de 

Festes Majors i amb el Dia del infants a la Fira. Participació de 20 nens i nenes. Triar 

millor les dates. 

"Diada Esportiva del Centenari" .- Les expectatives de la Diada no es van complir. 

Es va realitzar una activitat de menor format, pel fet que les entitats implicades tenen 

molta feina. 

5.3.- CLUBS. VIGILÀNCIA CAPS DE SETMANA I PATROCINI.-En Setembre / 

Octubre queda pendent reunió del Poliesportiu amb els Clubs per treballar el tema de 

patrocini per al 2020 i el tema del contracte d'Ajudant de pista. 

 


