
ACTA GESTORA POLIESPORTIU 20 D’ OCTUBRE 2021 
 
 

1.- PLANNING CURS 2021/22.- 
 
1.1.- Planning- 

Creu Roja no inicia activitat fins a Gener. Hi ha pocs participants 

Activitat voleibol S'inicia amb 3 pistes, AMB voleibol Prosperitat i Voleibol 

Trinitat. 

Lliga Veterans pendent d'iniciar amb entrenaments per equips. 

 

1.2.-Calendari Gestores.- 

S'Acorda penjar en la web el Calendari de Gestores. 

 

1.3.-Calendari Festius.- 

Si les Federacions programen partits en festius o algun Club o entitat vol 

organitzar una activitat, s'intentarà resoldre el tema neteja. Es valorarà cada 

cas. 

 

1.4.- Dies de lliure disposició de 9h a 17h.- 

El 28 febrer i 3 de juny queden disponibles de 9h a 17h. Es pot organitzar 

alguna activitat puntual. Contactarem amb algunes entitats per si volen fer 

ús. 

 

1.5.- Normes de Règim Intern.- 

Les hem actualitzat per a poder ser validades en la Comissió de Seguiment. 

 

1.6.- Exposició 

S'Acorda que la data coincideixi amb la Festa Major de Prosperitat. 

 

1.7.- Protocols Covid-19.- 

Acords: 

Pendent decidir per part dels Clubs si permeten l'accés de les famílies 

durant els entrenaments i com organitzaran tema dutxes. 

Els Clubs han de garantir el control d'aforament. 
 
 

2.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 

Dimarts 26 d'Octubre a les 18h en Districte. Temes proposats: 

 

2.1.- Manteniment i millores.- 

Pactar Data Obres aprovades (Renovació i motorització canastres, Cortines 



motoritzades i Protecció de tanca lateral 

 

2.3.- Normativa Règim Intern Poliesportiu. 

Queda pendent validar-la en la pròxima Comissió de Seguiment. 

 

 

2.4.- Pendent Pla d'Emergència i Formació 

Pendent de rebre l'informe del Servei de Prevenció de l'Ajuntament. 

 

3.- COMPRES 

 

Disposem de 12.000€ d'una subvenció extraordinària per a compres. 

Va haver-hi una Gestora específica de COMPRES el 16 de setembre. 

Es Va acordar comprar material divers per a facilitar el treball de l@s 

trabajador@s i material Esportiu i no Esportiu per a ús comú de les entitats 

usuàries 

 

 

4.- CONTRACTACIONS CAPS DE SETMANA 
 

o Contractació de 2 persones a partir 1 d'Octubre 2021. 

o Contractes coincidint amb la temporada de partits dels Clubs, 8/9 mesos 

 

• NETEJA caps de setmana, 3h (ja estava pressupostat) 

 

• AJUDANT /SUPERVISOR caps de setmana 

Contracte de 9h setmanals (4h30 en dissabtes i 4h30 en diumenges) 
 


