RESUM GESTORA 09 FEBRER 2021 POLIESPORTIU VALLDAURA
1.- PROTOCOLS COVID.- Resum de les novetats que afecten l'Esport:
1. Mobilitat: el confinament serà de perímetre comarcal, i no municipal com fins ara.
2. Àmbit esportiu:
- els equipaments amb espais tancats poden obrir amb l'aforament de l'30%
- en esports d'equips NOMÉS poden entrenar els equips federats
- ús obligatori de màscara * per als grups de 6, no així per als federats
- continua el toc de queda a les 22: 00h. El Poliesportiu anca a les 21h50
-competicions:
-Continuen les de caràcter estatal
-Es podran reprendre les competicions que donen accés a les categories estatals
2.- MANTENIMENT.- MANETA NOVA PER ACTIVACIÓ CISTELLA LATERAL
Només Es pot utilitzar per personal autoritzat. La manipulació és perillosa.
3.- PREPARACIÓ CASAL D'ESTIU 2021.- Es va mantenir una reunió entre
Poliesportiu i Clubs. El 2 de febrer s'acabava el termini per homologar l'activitat i tenir
accés a beques per a les famílies.
De moment mantenim mateix format. FEEB dirigeix i planifica el Casal d'Estiu. Des del
Poliesportiu es proposa equip de treball. Aquest equip realitza la programació d'activitats
supervisada pel FEEB. Els Clubs ens proposen possibles monitors / es amb els requisits
requerits.
4.- ELECCIONS 14 FEBRER 2021.• No hi pot haver activitat el divendres 12 i el dilluns 15 per a muntatge, desmuntatge i
neteja
• Hem estat treballant els protocols a seguir:
o Neteja i desinfecció prèvia i posterior, al nostre càrrec.
o Neteja contínua durant la jornada electoral, s'encarrega l'organització
o Tenim cartells per senyalitzacions
o Tenim material EPI'S
o Pla amb 16 taules per votacions
o Entrada per sota, Harry Walker i sortida per baix, porta Condis. Portes sempre
obertes
o Instal·lació de sistema de calefacció amb renovació d'aire
o Obligació d'assegurar un conserge de la instal·lació tota la jornada
Acord: La Gestora considera que si ens proposen com a centre per a la vacuna de la
Covid, reconsiderin primer utilitzar al Casal de la Gent Gran.

5.- SIGNAT NOU CONVENI 2021 / 22.- Respecte al Conveni anterior, pujada de
3.817 €
Pressupost de 90.500 € anuals (43.441 € conveni Districte i la resta ingressos propis per
cessió d'ús de pista)
• 77.000€ despeses de personal
• 7.000€ despeses de gestió (comptabilitat, gestoria, assegurances ...)
• 6.500€ despeses Equipament (material neteja, oficina, ferreteria, material esportiu ..)

6.- SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES SOL·LICITADES COM POLIEPORTIU.• Demanada una a l'Ajuntament, però està denegada per no complir els requisits.
• S'ha demanat un altra a Consell Català de l'Esport de la Generalitat.
Ha estat atorgada el 22 12 2020, amb 12.000€ i cobrada el 12 de gener de 2021. L'ingrés
s’'incorpora a l'exercici comptable, i si hem tancat l'any positiu, s'ha de retornar.
7.- CAMPANYA ALIMENTS.- En les últimes reunions amb la Xarxa de Suport i
d'Aliments de Prospe, s'ha valorat que repartir aliments no pot durar sempre, i ha d'haver
una data final, en funció de que Serveis Socials atengui i ajudi a totes les famílies que
ho necessitin.
Es farà una reunió al febrer, convocada per l'AA.VV per proposar canalitzar tots els
esforços en el Pla de Barris.
Acord: Referent a participar el Poliesportiu a la Provisió d'Aliments, no es pot activar
amb les limitacions actuals. Hem d'esperar que tornem a una relativa normalitat.

8.- PISTA LLIURE ELS DIVENDRES DE 20h10 a 21h.- RJ 82 va informar a principis
de temporada que deixaven de venir. Què es pot fer amb aquests 50 minuts? S'ha parlat
amb diversos col·lectius, però no ha sortit ningú interessat
S'acorda:
o Difondre que disposem d'aquest espai a la nostra web i xarxes socials dels Clubs i
entitats que formen part de la Gestora.
o BNB pot valorar reprendre l'activitat de bàsquet per a veterans/es (famílies de
BNB i obert al barri).

9.- SITUACIÓ LABORAL.• Cessament Encarna el 10 de gener.
No hi haurà nova contractació fins que es reactivi l'activitat en caps de setmana.
• ERTOS i reduccions de jornada tot el personal
• Pendent procés de selecció AJUDANT CAPS DE SETMANA
• Pendent valorar amb peca l'aixecament d’ ERTOS
10.- CLUBS
10.1.- TAULA PICNIC.- Instal·lada en Harry Walker gràcies a la iniciativa d'BNB i el
suport posterior del Poliesportiu.
10.2.- PERFIL AJUDANT CAPS DE SEMANA.S'acorda:
- Acceptar l'esborrany separant 2 llocs de treball, un específic de neteja, i un
altre d'Ajudant / supervisor i suport als Clubs, en caps de setmana. Són 2
perfils diferents i 2 funcions diferents. Es traslladarà a peca2.
- Queda pendent concretar quan es podrà activar
- En el procés de selecció intervindran un membre de peca2, CEFSP, BNB i
coordinadors del poliesportiu.

10.3.- NOU ACORD PATROCINI AMB PECA2.- Coincidint amb el Conveni que signa
cada 2/3 anys peca2 amb Districte. Pendent elaborar i signar un de nou.
10.4.- COMANDA A DISTRICTE COL·LOCACIÓ DE NOVES PANCARTES.- Els Clubs
han de valorar com queda la participació econòmica dels Espònsors, tenint en compte la
poca activitat de l'any 2020 i la incertesa de com funcionarà el 2021.

