
ACTA GESTORA POLIEPSPORTIU 28 06 2021 
 
1.- VOLEIBOL.- 
 

Acords: 

• El Col·lectiu de Voleibol, a partir de la Temporada 2021/22, recupera la pista 

sencera de l'última hora dels dimecres. Es farà una campanya de difusió per a 

poder créixer el col·lectiu i ocupar 2 pistes. La tercera pista s'oferirà a un altre 

col·lectiu de voleibol que sigui del barri o districte, en principi per a una 

temporada. 

En el cas que a BNB li vagi bé acabar la seva activitat els dimecres a les 22h, 

voleibol començaria a les 22h. 

• Perquè BNB pugui disposar de les mateixes hores d'entrenament que CEFSP, 

oferim a BNB disposar de 1h la pista sencera els divendres 

 

 
 

 
2.- PLANNING TEMPORADA 2021/22.- 
 

Peca acorda aprovar el canvi d’ Asogym a Autogestió amb efecte inici de 

Temporada  2021/22. 

Piga, per un tema de transparència, demana que en la web del Poliesportiu es 

pengin les quotes vigents que els Clubs cobren als seus usuaris/as (BNB, CEFSP i 

ASOGYM). Inclourem clàusula en Acords d'Ús. 

 

• Tema de reforçar la neteja i activar la figura d'un Ajudant els caps de setmana en 

la Temporada 2021/22 

 

 

Acords: 

• Al no ser presents BNB i CEFSP, acordem començar la Temporada sense 

augmentar tarifes. Calcularem exactament quantes hores podem contractar per a 

neteja i suport a Clubs els caps de setmana. 

• Una vegada iniciada la Temporada, a petició dels Clubs, es pot valorar, revisar i 

fer una pujada de tarifes, per a contractar més hores a l'Ajudant . Inclourem en 

l'Acord d'Ús que durant la Temporada es podran revisar i variar les tarifes. 
 
 

 

3.-  NOU CONTRACTE 

S'Acorda: 

• Allargar el contracte d'Aitor fins al 18 de juliol. 

• Abans del 18 de juliol, si els Clubs no diuen res en contra, es procedirà a 

planificar la contractació d'Aitor per a la temporada 2021/22, dissabtes i 

diumenges, amb el pressupost que tenim d'augment de Conveni. 



 


