
RESUM GESTORA POLIESPORTIU 11 05 2021 

 

1.- NOVES MESURES PROCICAT 

• Tancament a les 23h 

• Es manté l’aforament al 50%. 

• Dutxes NO. 

 

2.- MANTENIMENT / MILLORES PREVISTES 
 

Sembla que Districte farà les següents millores: 

• Renovació de 6 Cistelles 

• Motorització de 4 Cistelles laterals 

• Renovació de Cortines. Cortines motoritzades 

• Col·locació de panels DM per a tanca perimetral. 

 
 

3.- INFORMACIONS PECA.- 
 

Elaborant informe Reorganització hores neteja 
Plantejarem una nova organització de dilluns a diumenge en funció dels usos i 
necessitats de la instal·lació. La neteja ha d’estar reforçada els caps de setmana.  
 
Previst Pla d’Emergències i Formació.- Peca2 gestionarà amb SEPRA programar la 
Formació sobre Pla d’Emergències i fer un simulacre. 
 
Petició Asogym.- L’entitat sol·licita  passar a la tarifa d’Autogestió. 
Acords: 
La gestora està d’acord en canviar la cessió d’ús a la modalitat de 
Autogestió, però hem de preveure com es compensa l’import que es deixarà 
d’ingressar. Pendent  valorar el sistema de tarifes, per si hem de fer un ajust 
per a la temporada que ve. Traslladarem a peca2 la petició. 
 
 

 Neteja en Festius.- A l’inici de temporada, avisarem dels Festius del curs. Hi ha 
12/13 festius a l’any. En festius no hi ha servei de neteja.  
 
 

Acords: 
Si les Federacions programen partits, informar al poliesportiu, per valorar si 
algun treballador/a pot venir. Es valorarà cada cas. 
Si en un festiu algun Club o entitat vol organitzar una activitat, també cal 
valorar si és viable. 

 
 

4.- INFORMACIONS BARRI.- 

 

CAMPANYA ALIMENTS.- Del 10 al 16 de maig i del 7 al 13 de juny 

FESTA MAYOR DE PROSPE.- 42ª Festa  de La Prosperitat,  el 5 i 6 de juny. 
 

PLA DE BARRIS.- Han hagut reunions però no hem estat convocats. 
Hem enviat correu a Miquel Izquierdo, tècnic de districte, per a que ens convoqui. 
 
 



5.- FI TEMPORADA 2020/21. INFORMES D’ENTITATS i ACTIVITATS 
 

• Lliga dels divendres.- No han pogut iniciar l’activitat. 
Només estan permeses les competicions federades o escolars. 

 

• Voleibol 
o Sol.liciten accedir a pista a les 21:45h per estar 1 hora. Pendent de 

valorar la petició per part de BNB. S’oferirà a volei fer ús dels divendres 
de 8h10 a 9h20 per al que queda de temporada. 

o Sol·licitud de Prospe Iglú per el dissabte 10 de Juliol (Prospe Beach ).  

 

• ASOGYM 
o Petició hores al juny-juliol per campus 
o Petició Festival 19 de juny. Pendent reubicació partits clubs 

 

• Casal d’Estiu.- 28 de Juny a 30 de Juliol. Més informació a la nostra web 
 

 

6.- PREVISIÓ HORARIA TEMPORADA 2021/22  

• Col·legi Sant Lluís i Institut Nou Barris han de confirmar horari 

• L’horari de VETERANS PROSPE, dependrà de les hores disponibles 

• Hi ha continuitat de BNB, CEFSP, AMPA  i col·legi SANT LLUIS, Institut, 
ASOGYM, Voleibol i Lliga Veterans 
 

7.- ALTRES INFORMACIONS 

CONTROL PORTES.- 
És imprescindible un major control per part de professors/es, entrenadors/es, clubs.  
S’ha de tenir la seguretat que les 4 portes estan tancades abans de marxar. 
 

PROPERA GESTORA POLIESPORTIU.- Dimecres 16 de Juny a AA.VV. 

 
8.- CLUBS  

 

8.1.- LOPDGDD.- Expliquem incidència sobre dades personals. 
A l’ abril de 2021 hem rebut formació al respecte, i sobre dades personals ens han 
manifestat que peca2, encarregada de la gestió, no és responsable de les dades 
personals que depenguin dels Clubs. No són dades d’ usuaris o socis de peca2. 
 

 8.2- PATROCINI.- Cada Club s’encarregarà d’un grup de patrocinadors i els 
mantindrà informats i  gestionaran les quotes anuals. 
S’elaborarà un informe per donar a tots la mateixa informació 
S’Acorda: 

La Pancarta amb el lema “ Deixeu-nos gaudir del partit. Amb respecte 
guanyem tots”, s’ubicarà en un altre espai, per deixar la paret del 
marcador disponible per Patrocinadors. 

• Es començarà a estudiar un nou sistema de fixació de lones 

• Hem de tenir cura dels Patrocinadors, convidar-los a Presentacions i 
actes 

 

8.3.- LLISTAT DE POSSIBLES INVERSIONS 

No tenim notícies de si està aprovada la subvenció sol·licitada al 2021 a la Generalitat. 

Comencem a fer llistat de necessitats i prioritats i a cercar pressupostos. 



 
 


