ACTA GESTORA POLIESPORTIU 8 DE JULIOL DE 2020
1.- INFORMACIONS DISTRICTE I MANTENIMENT
Dea.- És positiu que membres de les entitats facin el Curs de DEA, o el renovin cada 2
anys.
No Ús Dutxes.- De moment l'Ajuntament, per protocols de Covid-19, no ho permet.
Considerem que si un grup d'entrenament comparteix grup, també podria compartir
vestidor. També considerem que l'activitat en pista hauria d'estar lligada a l'ús de dutxes,
precisament per higiene.
També tenim en compte els criteris que anem rebent des de l'IBE (Institut Barcelona
Esport).
2.- INICI DE TEMPORADA (ACORDS D'ÚS, PLANNING HORARI, PROTOCOLS)
PLANNING HORARI.- Concretar dia d'inici de cada Club, entitat, Col·legi.
Voleibol, 2 de Setembre
Asogym, 2 o 9 oct
Ampa Sant Lluís, 2 o 9 oct
RJ82, divendres 18 de Setembre (accepten més gent a l'equip)
BNB, 2 de Setembre
CEFSP, 1 de setembre. Futbol agafarà una hora més a la setmana, a la franja de migdia,
per a partits de pares i exjugadors.
INSTITUT SANT LUÍS.- Mateix horari
COL·LEGI SANT LLUÍS.- Mateix horari
ACORDS D'US.- Afegirem paràgrafs referents a:
Mesures de Seguretat pel Covid-19
Autogestió.- incloure responsabilitat d'obrir, tancar, llums apagats, revisar les 4 portes
Afegir en tots "respectar la instal·lació", fer un mal ús i ocasionar desperfectes
implica assumir els costos de fer la reposició, i pot comportar l'inici d'un
procediment sancionador segons ho decideixi l'entitat gestora.
Igualtat de gènere
Sostenibilitat
Règim Intern.- pactar terminis per a pagament factures
3.- PREPARACIÓ REOBERTURA POLIESPORTIU MAIG I JUNY.GESTORA POLIESPORTIU 19 DE MAIG.Previsió reobertura:
Juny 29 casal d'estiu
Juliol 1 entrenaments clubs
REUNIÓ AMB CLUBS 10 DE JUNY.BNB confirma l'ús de pista de l'1 a el 31 de juliol, dilluns, dimecres i divendres, acabant
els divendres a les 21h.
CEFSP confirma usos de pista el 2,7,9 i 14 de juliol.
Durant el confinament, els coordinadors del Pavelló us hem tingut informats
constantment dels protocols i de les previsions d'obertura. La coordinadora explica que
no entén les insistències i exigències de BNB a obrir el 22 de Juny, ni la insistència en
poder fer reunions del Club a partir del 22 de maig, quan no teníem autorització de
Districte, ni complíem amb els protocols de seguretat i higiene.

Bnb explica que no han estat d'acord amb les mesures adoptades per Districte, però que
han acatat les restriccions de no accedir al poliesportiu. També s'han queixat directament
a Districte.
Es conclou remarcant que totes les propostes de canvis i millores han de plantejar-se en
la gestora. La via principal per debatre és la gestora.
VALORACIÓ CLUBS REOBERTURA A PORTA TANCADA. Protocols sobre
Prevenció i higiene.- El 19 de juny us hem enviat a tots els protocols vigents en aquest
moment. Si canvien per a l'1 de setembre, els actualitzarem
Pressupost molt ajustat per finalitzar al 2020. Neteja en actiu des de l'1 de juliol.
Jornades normalitzades dels coordinadors des de l'1 de juliol. No es farà cap despesa
extraordinària i cap compra que no sigui imprescindible.
S'ha de respectar en tot moment l'aforament d'oficines i pista.
El mes de juliol és una prova per a tots de com hem de funcionar. Si no ho fem bé ara,
ens costarà més de setembre a desembre.
Peca té constància que BNB no ha lliurat els 2 últims informes de Campus (Nadal i
Setmana Santa). Els coordinadors han incomplert els acords establerts, al no passar a
BNB la factura corresponent per l'ús dels 2 Casals / Campus, ja que no havien lliurat
informe. A partir de la temporada que ve, un cop finalitzats els 30 dies de l'activitat, si
no hi ha informe a valorar, es lliurarà factura per ús pista.

