ACTA GESTORA POLIESPORTIU 24 març 2021
1.- PROTOCOLS COVID-19. NOVES MESURES.Continua el toc de queda de 22h a 6h
Es permet l'ús de vestuaris. Només per canviar-se. NO per a dutxar-se
Es permet l'entrada de públic als partits de competició. Aforament limitat a l'30% en
espais coberts. El nostre límit són 68 persones en grades.
2.- SITUACIÓ ECONÒMICA I LABORAL.La previsió de despeses i ingressos 2021 segons conveni, és de 90.500 €.
Amb situació Covid, seran 72.000 € o 75.000 € (ERTES i menys ingressos pista)
Explicació Acords peca:
• Aixecar ERTES a personal de Neteja a 1 d'Abril. L'activitat es va restablint.
• Mantenir de moment els ERTES dels coordinadors i tornar a valorar.
• Hem tornat a sol·licitar les ajudes extraordinàries a entitats gestores d'equipaments
esportius, que concedeix la Generalitat el 2021
• Responsable de pista en caps de setmana. Es valorarà més endavant quan no
tinguem ERTES.
RESPONSABLE DE PISTA
Els Clubs segueixen necessitant un suport els caps de setmana.

Acord gestora:
Els Clubs enviaran llistat de tasques i funcions que són necessàries per a
suport en caps de setmana.
NETEJA EN CAPS DE SETMANA
Es constata que els caps de setmana hi ha més ús de la instal·lació que entre setmana.
Per contra, les hores de neteja estan més concentrades entre setmana.

Acord gestora:
Plantejarem a peca2 una nova reorganització de dilluns a diumenge, en
funció dels usos i necessitats de la instal·lació

3.- MANTENIMENTPeca ha enviat correu a Gerència per insistir en les millores sol·licitades en les últimes
comissions de seguiment. De moment no tenim resposta.
4.- PLANNING ACTIVITATS D'ABRIL A JULIOL 2021.Continuen en funcionament:
• Educació Física de Col·legi Sant Lluís i Institut Sant Andreu
• Entrenaments Futbol Sala, Bàsquet i Gimnàstica Rítmica
• Entrenament Equipament Integral Creu Roja
Inicien:
• Partits de Futbol Sala i alguns de Bàsquet
Quedaran pendent d'inici:
• Extraescolars AMPA Sant Lluís
• Col·lectiu Voleibol
• Lliga Veterans futbol sala
• No entrenaments de 22h a 23h, de dilluns a divendres

Planning:
 SETMANA SANTA.- Tecnificació Futbol Sala i Entrenaments a les tardes
 CASAL D'ESTIU FEEB.- A l'abril Campanya de sol·licitud de beques
 EXPO.- Contingut pendent d'imprimir quan puguem posar data
 LLIGA VETERANS.- De moment no pot començar per protocols Covid
 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA SANT LLUIS.- De moment no.
 COL·LECTIU VOLEI.- No pot començar mentre hi hagi toc de queda a les 22h.
 PROSPE BEACH.- S'està valorant fer un dia en petit format al juliol.
 PISTA ELS DIVENDRES A les 20h10 CURS 2021 / 22.- Es parlarà amb Babar i
Club Alzina. BNB està valorant reprendre l'activitat de bàsquet per a veterans
 CAP DE TEMPORADA.- Aportem cue els Clubs facin algun Acte de Fi de Curs
senzill, per acabar amb bon gust la temporada (a la plaça, per franges d'edat...)
5.- INFORMACIONS BARRI
 CAMPANYA aliments.- Hem acordat continuar la Campanya, fent

recordatori:
o De l'12 a el 18 d'abril
o De l'10 a el 16 de maig
o De el 7 a el 13 de juny

Col·legi Sant Lluís retocarà cartell per fer recollida en el propi centre.

 IDEAL PLASTICA FLOR.- L'execució de el projecte s'ha paralitzat amb el Covid-19.
Ara s'elaborarà el projecte d'execució.
 PLA DE BARRIS PROSPERITAT 2021 / 2024.- Hi ha hagut una primera fase de
Diagnosi i recollida d'idees (BNB, Poliesportiu, AA.VVV ...) A finals d'abril es presentarà
el document oficial del Pla de Barris.
6.- VARIS.• Web actualitzada amb notícies. Falta pujar Resum actes i dades IBE
• Patrocinadors.- Els Clubs han de posar-se d'acord, distribuir-se els Esponsors i
informar-los. Tots han de rebre la mateixa informació.
• Properes Gestores.- Dimarts 11 de Maig i dimecres 16 de juny. Confirmat en AA.VV.
• Reglament Intern. NO ENTRADA D’ANIMALS.- Nosaltres informem de la normativa però en ocasions
la gent fa cas omís.
 NO ENTRADA DE BICICLETES I PATINETS.- L'ús de bicicletes i patinets elèctrics
va en augment. Han col·locat un aparcabicis a prop de l'entrada principal de Baltasar
Gracián.

Vam acordar:
SÍ Poden accedir a la instal·lació, però NO circular per la instal·lació.

Mentre no siguin molts, poden anar al fons de la pista, no al passadís d'entrada. En el
moment que hi hagi molta afluència, caldrà delimitar-o prohibir-lo. Avisar usuaris.

