
ACTA GESTORA 16 OCTUBRE 2019 
Assistents: BNB, Ampa Sant Lluís, Institut Sant Andreu, Volei, Asogym, CEFSP i coordinadors 
 

1.- PLANNING TEMPORADA 2019/20 
1.1.- CORREUS CORPORATIUS.- 

Javier Lerma      gestio@poliesportiuvalldaura.com             
Laura Sànchez   coordinacio@poliesportiuvalldaura.com   
 

1.2.- FESTIUS.- Es passa llistat de festius 
 

1.3.- CALENDARI GESTORES.-  
S’ Acorda convocar-les dimarts i dimecres alterns i es fa calendari. 
S’ Acorda Dimecres 18 desembre.- GESTORA EXTRAORDINARIA NADAL 
 

2.- AVISOS 
PORTERÍES PASSADÍS.- Molesten per escalfaments, però es necessari tenir un recanvi. 
 

ACCÈS MAGATZEM.- Avisar a coordinadors i entrenadors dels Clubs, per a que tothom vigili i 

es mantingui la porta del magatzem tancada. Accés restringit, només entrenadors, no jugadors.  
 

PORTES ANTIPÀNIC TANCADES.- Excepte entrada i sortida escoles i institut. Excepte 
descansos entrenaments i partits 
 

TANCAR POLIESPORTIYU PER LA NIT.-A les 23h30, llums pista apagades i no activitat 
 
 

3.- MANTENIMENT 
PARKET NOU.-Fer un bon ús. No arrossegar porteries ni material pesat. Posar feltre a la base. 
 

INTERVENCIÓ CUBERTA.- Instal·lació de segona coberta per evitar la condensació.  
 

CISTELLES.- Col·locats 2 cèrcols nous + sistema seguretat a les centrals 

Reclamar motoritzar cistelles laterals. 
 

PROBLEMES AIGUA FREDA.- Falta pressió. S’ estudia activar el tercer acumulador 
 

PROTECCIÓ PORTERIES.-Posar-les divendres, sense assegurar-les, per desprès treure-les. 
 

NETEJA CORTINES.- Reclamar a Districte. Opció de Cortines motoritzades 
 

4.- COMPRES 
Comprats: Trituradora de paper, Antivirus ordinadors i sistema Copies Seguretat programades. 

Compres previstes: ALTAVEUS, CADIRES , POSTES SEPARADORS, INFLADOR. 
 

5.- ACTUALITZACIÓ PROTOCOLS 

S’ Acorda llegir la proposta de Protocols actualitzada, i proposar esmenes per mail. 
S’ Acorda que els membres de la gestora reenviïn les Protocols, Avisos ,  a 
Coordinadors, Entrenadors, Professors, per a que tothom estigui assabentat.  
 

6.- TEMES CLUBS I ENTITATS 

ENTRENAMENTS 17h.-S’ Acorda inici d’ entrenaments de la tarda a les 17h10 . 
 

PETICIO BNB A VOLEI.- Petició BNB d’allargar 5 minuts entreno sèniors, fins les 22h15, i que 

Volei comenci 5 minuts més tard. 
Volei deixa constància de que l’ activitat Volei només fa servir mitja pista un dia a la setmana, 

de 10h10 a 11h25. És una activitat oberta al barri, mixta, no competitiva, amb i sense nivell.  
Volei accepta començar a les 10h15 i acabar en pista a les 23h30. 
 

AMPA SANT LLUIS.- Finalment, a la segona hora faran servir mitja pista. S’ Acorda que 
durant aquesta Temporada, s’ofereix aquesta franja a Asogym o a Volei  (1/2 pista 
divendres, de 17h55 a 18h40). També podria ser una pista oberta. Pendent de 
valoració. Durant la Temporada 2020/21, Ampa Sant Lluís tornarà a tenir la opció de 
pista sencera. Si finalment no la fa servir, quedarà lliure per a decidir un nou ús  
 

FOTO CENTENARI.-S’ Acorda organitzar amb Coordinadors Clubs i Asogym 
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