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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT 
 
Dades de l’acta 
Dia: 12/02/2020 
Hora inici: 19:00 
Hora final: 20:23 
 
Assistents 
Josep Isern Truy, regidor delegat d’Esports de l’Ajuntament de Ripoll 
Josep Maria Creixans Pons, primer tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Ripoll 
Jordi Garriga Canals, responsable tècnic del servei de l’Esport de l’Ajuntament 
de Ripoll 
Isabel Vall Sánchez, tècnica de promoció de l’esport de l’Ajuntament de Ripoll 
Aitor Carmona Pérez, regidor de l’Ajuntament de Ripoll 
Xavier Hueso Guimerà, en representació del Rugbi Club Ripoll 
Josep Izquierdo, en representació del Hoquei club Ripoll 
Isamael Vilas, en represesntació del Hoquei club Ripoll 
Joan Sabatés Sala Club, en representació del Club Ciclista Ripoll 
Toni Birba, en representació de l’ ACPAD 
Pilar Roquer, en representació de l’ ACPAD 
Eva Cordoba, en representació de la Fundació MAP 
Maria Josep Pozas, en representació del Club Futbol Ripoll 
Josep Verdaguer, en representació del Club Futbol Ripoll 
Jordi Munell, en representació de l’Escola Futbol Ripollès 
Arnau Padrós, en representació de l’ Escola Futbol Ripollès 
Emma Brunet Vidal, en representació del Club de Patinatge 
Josep Soldevila, en representació del Ripoll Motor Club 
Victor Díaz, en representació del Club Futbol Sala 
Juan Avilés, en representació del Futbol Sala 
Eudald Rabasseda, en representació del Club Basquet Ripoll 
Gabriel Surinyach, en representació del Club Tennis Taula 
Manel Ro, en representació del Consell Esportiu del Ripollès 
Jordi Bertan, en representació del Club Judo Ripoll 
Lourdes Solano, en representació del Club de Petanca 
Marià Morera, en representació del Club Escursionista de Ripoll 
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Assisteix també a la reunió el secretari municipal, senyor Gerard Soldevila 
Freixa, que procedeix a aixeca acta de la reunió celebrada. 
 
En data 9 de maig de 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona els estatuts, vigents en data d’avui es preveu en el seu article 10, la 
composició de l’òrgan col·legiat anomenat Plenari del Consell Municipal de 
l’Esport. 
 
Convocatòria i quòrum 
Els membres del Plenari han estat convocats en temps i forma, no havent cap 
impediment legal per a dur a terme la celebració de dit òrgan col·legiat del 
Consell Municipal de l’Esport, i una vegada comprovada l’assistència es deixa 
constància del suficient quòrum per a iniciar el Plenari, quòrum que es manté en 
el transcurs de la sessió. 
 
Desenvolupament de la sessió 
Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents: 
 
 
1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents sense 
esemenes 
 
 
2) Activitat del centenari del club de futbol.  
S’informa hi ha un partit tancat amb l’Ibissa i serà a la pretemporada. Per altra 
banda, també s’informa que s’està treballant amb el grup femení del Barcelona, 
així mateix sembla ser que l’espanyol femení també vindrà i es farà l’exposició 
oportuna amb locals. També està planificat fer un concert, si bé encara no està 
concretat el grup, i està prevista la celebració d’un sopar. 
 
Per altra banda, s’informa que s’està treballant per tal de poder fer venir un equip 
estranger, intentant que sigui el Manchester per tal de celebrar el centenari el 
proper mes d’abril.  
 
En aquest sentit, el regidor senyor Josep Isern demana que s’informi a 
l’Ajuntament dels diferents actes. 
 
 
3) Activitats esportives 2020.  
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Es fa constar de forma expressa que s’ha entregat un dossier i la idea és que 
com més aviat millor es pugui disposar de la informació de totes les entitats 
esportives, per tal de poder-ne fer difusió amb hotels, restaurants,... i s’intentarà 
repartir-ho. 
 
Intervé la senyora Isabel Vall que comenta que les activitats que encara no 
constin es podran incorporar, ja que encara no està tancat, no obstant, es 
demana que com més aviat millor per tal de poder tenir confeccionat el fulletó.  
 
En aquest sentit es destaca la volta ciclista de Catalunya que el dia 25 de març 
passaria per Ripoll i acabaria a Vallter i, el dia 26 sortirà de Ripoll amb direcció a 
Portainé. Es demana que es faci al màxim de propaganda a nivel de Ripoll, i a 
continució el vicepresident i regidor delegat del servei de l’Esport enumera la 
diferent logística i el circuït previst per atendre aquest esdeveniment. En aquest 
sentit per part del Club Ciclista Ripoll hi ha la intenció de fer una exposició de 
bicicletes antigues. 
 
S’informa que durant el mes d’abril hi ha prevista una estada de judo, i vindran 
diversos clubs de judo de Catalunya, i també hiha la previsió que vingui un Club 
de Judo francès de Montpellier, i es considera un esdeveniment molt important. 
Aquesta activitat es durà a terme en el Pavelló de l’Institut. 
 
Pel dia 2 de maig hi ha previst el trofeu del Club Ciclista Ripoll, el dia 23 de maig 
hi ha prevista una nova activitat que consisteix en una activitat d’orientació. 
Aquesta últim activitat s’ha materialitzat a través d’un conveni amb l’Ajuntament.  
 
En aquests moments entra el representant de l’associació de caça i el 
representant del Club Excursionista Ripoll, senyor Marià Morera. El senyor Josep 
Soldevila comenta que en relació al trial, s’han realitzat molts campionats i s’està 
treballant amb l’organització de mundials i del campionat d’Espanya, que 
implicarà que vingui gent d’arreu del món a Ripoll. Al respecte, està pensat 
realitzar-se a la Devesa del Pla on durant el cap de setmana s’hi organitzarà els 
diferents campionats per les diferents categories. 
 
En data 15 de novembre hi ha prevista la mitja marató i el desembre hi ha prevista 
la celebració del campionat de patinatgre. 
 
 
4) Actuacions als equipaments esportius. 
Es destaca que les inversions previstes per a l’exercici 2020 consisteixen en el 
passadís que hi ha a la piscina per entrar als vestidors, que s’està solucionant el 
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problema de reparar la part de la canal, i també hi ha prevista la modificació a 
l’accés al camp de futbol, doncs hi ha problemes i queixes atès que hi ha gent 
que entra en el camp de futbol i a partir d’ara s’intentarà tenir tancat el camp per 
tal que tothom entri pel pavelló, amb la finalitat que només hi hagi una única 
entrada. Per altra banda, s’utilitzarà el camp de terra per tal de crear un nou 
aparcament i evitar que es saturi l’espai per aparcar.  
 
Per altra banda, s’informa que hi ha prevista una altra inversió a la piscina 
consistent en un descalcificador, i s’informa també que l’any passat es van 
reparar els acumuladors i es continuarà amb les millores a la piscina arreglant 
els tubs dels acumuladors a les dutxes. 
 
Hi ha prevista també la senyalització del circuït d’ordina, en que es faran uns 
panells informatius on hi haurà tres tipus de nivells per tal que es puguin dur a 
terme en el mateix recorregut, així com també es senyalitzarà la milla urbana i 
un circuït de terra a la Devesa del Pla que ve derivat d’un procés de participació. 
El regidor senyor Josep Isern  manifesta que les actuacions que es duguin a 
terme a la piscina es mirarà de fer durant el mes d’agost per tal d’evitar molèsties, 
si bé informa que tot dependrà de la tramitació administrativa. 
 
Per altra banda, hi ha una proposta de crear entorns sense fum, de manera que 
la idea seria convertir tota la zona esportiva en un espai sense fum 
 
 
5) Precs i preguntes. 
El responsable del servei de l’Esport de l’Ajuntament de Ripoll informa que 
inicialment s’havia pensat la col·locació de dues xarxees per tal d’assenyalar el 
camí de la piscina al camp de futbol, i que s’està tramitant la contractació per a 
la redacció del projecte dels vestidors, i en aquest sentit s’informa que hi ha els 
terminis marcats i si res estrany no succeeix la idea seria diposar dels mateixos 
per la propera temporada, i que actualment s’està mirant si serà d’un o dos pisos 
els vestidors 
 
En relació al camp de futbol s’hauria de mirar d’evitar que entri pols i sorra perquè 
són inconveneints en la pràctica de l’esport. En relació a la inversions que es 
tenen previstes es demana per part de la representació de la Fundació MAP que 
es tingui en compte l’accessibilitat i que els plafons informatius i diversos 
materials també siguin accessibles. Al respecte, el senyor Jordi Garriga informa 
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que a la última reunió que hi va haver ja es va parlar d’aquest tema i que 
properament hi ha una reunió amb responsables de la Generalitat de Catalunya 
per tal de millorar l’accessibilitat. 

 
Per part del Club Ciclista de Ripoll es posa de manifest la problemàtica de 
diferents carrers de Ripoll on el seu estat està molt malament ja que en el ferm 
està ple de forats. Al respecte, el regidor senyor Josep Maria Creixans informa 
que enguany hi ha prevista  l’execució d’una part del Pla de la Bicicleta i que per 
tant es podrà disposar d’un recorregut per anar amb bicicleta a través del carril 
bici. 
 
Finalment, el regidor senyor Josep Isern informa que aprofitant la campanya de 
l’esport femení de la Generalitat de Catalunya, vindrien dues noies de l’Espanyol 
per tal de fer dues xerrades, de la mateixa manera s’està treballant per tal que 
pugui venir la senyora Laia Sanz i demana als diferents assistents que si 
coneixen algu que vulgui venir que avisi a l’Ajuntament.  
 
I sense més assumptes a tractar quan són les 20:23 hores del dia indicat en 
l’encapçalament d’aquesta acta, es dona per finalitzada la reunió. 
 
Diligència de fe pública 
Gerard Soldevila Freixa, Secretari de l’Ajuntament de Ripoll, certifico que el 
contingut de l’acta reflecteix el desenvolupament de la sessió del Plenari del 
Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Ripoll. I perquè així consti, 
estenc aquesta acta, amb el vist i plau del regidor delegat senyor Josep Isern i 
Truy. 

 
 
 


