AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL
(Ripollès)

ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT
Identificació de la sessió
Lloc: Aquesta sessió es realitza a través de mitjans telemàtics, de manera que
s’ha contactat amb tothom per aquests mitjans i s’ha ofert des de l’Ajuntament
de Ripoll una plataforma per a realitzar la reunió mitjançant videoconferència.
Dia: 30/09/2020
Hora d’inici: 19:40 hores
Hora d’acabament: 20:55 hores
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
Lluís Orriols Fàbregas, regidor de l’Ajuntament de Ripoll
Joaquim Merino Tarruella, regidor de l’Ajuntament de Ripoll
Borja Solà, en representació del Rugbi Club Ripoll
Josep Izquierdo, en representació del Hoquei Club Ripoll
Eva Cordoba, en representació de la Fundació MAP
Victor Díaz, en representació del Club Futbol Sala
Eudald Rabasseda, en representació del Club Bàsquet Ripoll
Assisteix també a la reunió la secretària delegada, senyora Maria Abascal
Garcia, que procedeix a aixecar 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, els quals preveuen 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.
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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 l’acta de la sessió anterior a votació, s’aprova per unanimitat dels
assistents sense esmenes.
2) Informació activitats esportives 2020 i previsió activitats 2021
El regidor delegat d’Esports, senyor Josep Isern, informa que per aquest any
2020 hi havia programades dinou activitats esportives, les quals a partir del mes
de març, com a conseqüència del COVID-19, s’han anat anul·lant. Aquestes són:
-

Campionat de Catalunya de Clubs de la Federació Catalana de Petanca.
Volta Ciclista a Catalunya, una etapa de la qual passava pel municipi de
Ripoll.
Stage Club Judo Ripoll.
Torneig de Futbol Sala de persones sordes.
Lliga Territorial de Gimnàstica Artística.
Marxa de Regularitat de Muntanya del Club Excursionista.

Les que s’han dut a terme finalment o hi ha la previsió de dur-se a terme aquest
2020 són les següents:
-

Trofeu Vila de Ripoll Cadet-Júnior, es va dur a terme el dia 2 d’agost.
Campionat de Catalunya de Bike Trial, dut a terme el 30 d’agost.
Campionat de Catalunya d’Orientació de Relleus i la Copa Catalana de
llarga distància, es va fer el dia 27 de setembre.
Caminada per la Ruta del Ter organitzada pel Club Excursionista,
finalment no s’ha dut a terme.
Memorial Fermí Pujol del Club Ciclista, es durà a terme durant el mes
d’octubre.
Rally Ripollès Clàssic, es durà a terme el dia 3 d’octubre.
Campionat d’Espanya de Trial, dut a terme el 26-27 de setembre.
Mitja Marató, es durà a terme pròximament. El regidor delegat informa que
avui mateix mitjançant les xarxes socials han informat dels dies que es
portarà a terme i el dibuix de la samarreta.
Campionat de Patinatge. El senyor Jordi Garriga comenta que aquesta
activitat ha quedat suspesa.
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El regidor delegat senyor Josep Isern continua la seva intervenció informant
respecte la previsió de les activitats que es volen dur a terme durant l’any 2021.
Al respecte demana a les diferents entitats que s’informi a l’Ajuntament del
diferents actes que es vulguin dur a terme durant l’any vinent, i d’aquesta manera
poder fer una planificació i poder-ne fer difusió amb el sector de la restauració
del municipi (hotels, restaurants,...) i coordinar-ho juntament amb l’Àrea de
Projecció Econòmica.
3) Informació de les actuacions en els equipaments esportius (Avellaneda,
Piscina i camp d’esports)
El regidor delegat senyor Josep Isern informa en relació a l’Avellaneda, que
s’estan duent a terme actuacions urbanístiques. Per una banda, hi ha la previsió
de muntar una estació o oficina d’informació mitjançant la qual s’informi de les
diferents rutes a peu o en bicicleta pel municipi de Ripoll. Continua la seva
intervenció posant de manifest que aquest servei ja està operatiu, que les
millores que s’han dut a terme han consistit en l’ampliació del pàrquing de cotxes,
en la construcció d’una caseta que servirà com a punt de sortida de les rutes, en
una zona de pícnic i un carril que passa per darrere del pavelló i que donarà
accés directe a la Ruta del Ferro. El regidor delegat segueix informant que
actualment hi ha un total de disset circuits, els quals pots descarregar, però que
s’han dut a terme diverses reunions amb diferents persones de Ripoll per tal
d’ampliar el nombre de recorreguts a un total de cinquanta, aproximadament. Per
altra banda, el regidor comenta que a la part de darrere del pavelló s’hi està
construint un petit edifici pel Centre de Tecnificació de trial i bicicleta on hi podran
guardar les motos i les bicicletes, un petit taller i una sala de reunions.
Intervé el responsable del servei d’esport de l’Ajuntament de Ripoll, senyor Jordi
Garriga, que comenta que referent a aquesta actuació de l’Avellaneda prové d’un
fons FEDER que estava gairebé tot destinat al Centre de Tecnificació, però des
de l’Ajuntament s’ha vetllat per ampliar el pàrquing i fer una sala de reunions on
totes les entitats en poguessin gaudir.
Pel que fa a la piscina municipal s’informa que s’han dut a terme dues grans
actuacions. Per una banda, millores en les dutxes dels vestidors i per altra, s’han
adaptat els vestidors de grups a les necessitats de les persones amb mobilitat
reduïda. S’ha treballat amb coordinació amb el Ramon Suriñach i la Fundació
MAP per tal d’atendre a les màximes necessitats. Mitjançant diverses reunions
s’ha decidit ampliar els vestidors de grups i a la zona de dutxes s’està sospesant
la possibilitat d’instal·lar-hi una camilla.
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En relació a les dutxes, el senyor Garriga informa que s’ha fet tota la instal·lació
nova amb dos objectius principals, primer per tal que hi hagi un perfecte
funcionament, i en segon lloc, perquè quan hi hagi una avaria només s’hagi
d’actuar a la zona en concret sense haver de tancar la piscina. Es continua
informant que aquest mes de setembre durant el transcurs de les obres, s’han
instal·lat uns mòduls exteriors a la piscina i una dutxa exterior per seguir prestant
el servei. Es preveu que les obres finalitzin durant aquesta setmana.
El senyor Jordi Garriga, dona la paraula a la senyora Eva Cordoba, representant
de la Fundació MAP, que intervé i exposa que va ser un encert i es valora molt
positivament que des de l’Ajuntament visitessin les instal·lacions de la
Residència Centre Montserrat per tal d’adaptar les instal·lacions de la piscina al
màxim a les necessitats de les persones amb discapacitat reduïda.
El senyor Jordi Garriga informa que pel que fa a les obres de les dutxes s’han
intentat executar el més ràpid possible per tal que el mes d’octubre estiguin
finalitzades, ja que és l’època en què s’inicien les activitats. L’ampliació dels
vestidors va ser una idea que va anar sorgint a mesura que s’anaven executant
les dutxes. Referent als vestidors del camp de futbol, s’informa que el projecte
s’ha exposat al públic i el termini per tal de presentar al·legacions i reclamacions
finalitza el 9 de novembre.
El regidor delegat senyor Josep Isern afegeix que les obres dels vestidors del
camp de futbol s’han enrederit a causa de la pandèmia, i per altres assumptes
tècnics que han anat sorgint.
4) Valoració implantació protocols COVID a les instal·lacions esportives
El responsable del servei de l’Esport de l’Ajuntament de Ripoll, senyor Jordi
Garriga, agraeix a totes les entitats la col·laboració, donat que ens trobem en un
moment en què els canvis són constants i la gestió és complicada. Des de
l’Ajuntament s’intenta que tota gestió relativa a les instal·lacions esportives es
faci prioritzant la salut de les persones per davant de tot. Continua exposant que
a través d’una empresa especialitzada es va realitzar un pla de contingència
mitjançant el qual s’estableixen les mesures de seguretat pertinents a cada
instal·lació. A partir d’ara comencen les competicions i per tant, es deixaran fer
servir els vestidors i cada instal·lació funcionarà generalment molt igual, no
obstant això, cada una tindrà una particularitat de la resta tenint en compte els
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usos a què es destina cada una d’elles. El senyor Garriga informa que des de
l’Ajuntament s’ha decidit prioritzar els equips amateurs, i per això, s’ha preparat
un protocol per cada una de les instal·lacions, el qual la senyora Isabel Vall
enviarà a cada entitat. Continua la intervenció el senyor Garriga fent una lectura
breu dels aspectes més importants del protocol: en accedir a les instal·lacions
serà obligatori rentar-se les mans, controlar la temperatura, ús de mascareta,
mantenir la distància de seguretat, tots els esportistes que participen en les
activitats cal que hagin signat el full de seguretat i responsabilitat; en funció de
cada instal·lació s’hi establirà un aforament màxim de persones que podran; i per
cada menor hi podran accedir, en funció de cada instal·lació, dos o tres
acompanyants, els quals hauran de donar les seves dades personals cada
vegada que s’accedeixi a les instal·lacions; i per últim, a nivell de vestidors,
l’Ajuntament s’ocuparà de prestar el servei de desinfecció.
El regidor delegat senyor Josep Isern intervé i afegeix que segons el citat protocol
és obligatori desinfectar les instal·lacions migdia i vespre, de manera que ho han
organitzat pensant en què cada equip se li assignarà un mateix vestidor realitzant
les corresponent desinfeccions. Adverteix que cada entitat haurà d’estar al cas
si hi ha algun canvi, i en aquest sentit, informar a l’Ajuntament.
Afegeix el senyor Garriga que amb el pla de contingència vigent i des de la
Secretaria General de l’Esport se’ls va informar que estan obligats a fer dues
desinfeccions diàries de les instal·lacions. Arrel d’algunes queixes s’ha buscat la
manera de modificar les franges horàries de desinfecció però finalment no ha
sigut possible.
Per part del Hoquei Club Ripoll es posa de manifest que ja han començat les
competicions, i tenint en compte que hi ha molts equips que competeixen durant
el cap de setmana, els hi interessa saber a quina franja horària es duen a terme
les desinfeccions de les instal·lacions.
El responsable del servei d’Esports de l’Ajuntament de Ripoll exposa que els hi
remetran totes les pautes per escrit, i informa que les desinfeccions durant el cap
de setmana es duran a terme dissabte matí i migdia i diumenge matí.
La representació del Hoquei Club Ripoll es posa a disposició de l’Ajuntament per
col·laborar a l’hora de dur a terme el servei de desinfecció.
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El regidor delegat agraeix que les entitats vulguin col·laborar tenint en compte
les dificultats que suposa la gestió i el control de totes les activitats que es
realitzen a cada una de les instal·lacions, i que en tot cas, estudiaran la proposta
a nivell jurídic per tal de complir en tot moment amb la legislació vigent.
Des de la representació del Club Futbol Sala es demana si el conserge de les
instal·lacions esportives podrà donar un cop de mà per tal de controlar
l’aforament. Al respecte, el senyor Jordi Garriga comenta que és un tema
pendent de parlar-ne i establir quins criteris o protocol seguir.
A preguntes de la representació del Rugbi Club Ripoll, el senyor Jordi Garriga
comenta que els jugadors dels equips rivals han de portar firmat el full de
responsabilitat ja sigui prèviament al partit o el mateix dia. Pel que fa a les
persones que accedeixin de públic caldrà que l’entitat s’ocupi de sol·licitar a cada
persona les seves dades, sempre i quan es doni compliment a l’aforament màxim
que s’estableixi.
El regidor delegat comenta que pel que fa als espectadors, caldrà que portin
mascareta, que accedeixin de forma esglaonada per evitar al màxim les
aglomeracions, i un cop a dins mantinguin la distància de seguretat recomanada.
Afegeix que es diferenciarà per una banda, l’accés dels jugadors que es farà per
la part de baix del camp de futbol, i per altra, els espectadors que accediran per
dalt.
Per part del Club Bàsquet Ripoll, es mostra la preocupació per la gestió de
l’aforament dels espectadors. Al respecte, la representació del Hoquei Club
Ripoll informa que el passat cap de setmana ja van començar la competició i que
s’han organitzat de manera que envien a l’equip rival i als jugadors de l’equip
local el full de traçabilitat, el qual han de portar signat prèviament, informant de
quantes persones assistiran, ja siguin jugadors, tècnics o acompanyants. En
relació a la gestió el dia del partit, comenta que un cop finalitzat el mateix,
procedeixen a fer marxar a tots els espectadors i a continuació deixen accedir
als jugadors de l’equip que competirà a continuació. Un cop comencen a escalfar,
deixen accedir a les persones que s’han inscrit, controlant novament l’aforament.
El senyor Jordi Garriga posa de manifest la rellevància de controlar de
l’aforament, i que mitjançant el full de traçabilitat que posaran a disposició de
l’equip rival prèviament podran saber quantes persones accediran a cada partit.
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La senyora Isabel Vall comenta que en relació a l’Escola de Futbol del Ripollès
ho gestionen de manera que prèviament sol·liciten als pares quants
acompanyants vindran, i en tot cas, no poden ser més de dos acompanyants per
jugador. Continua la seva intervenció posant de manifest que des de l’Escola de
Futbol del Ripollès utilitzen una aplicació del mòbil la qual et permet omplir el full
de traçabilitat uns dies abans del partit, i l’entitat pot conèixer prèviament
l’aforament.
A preguntes de la representació del Hoquei Club Ripoll davant la preocupació de
la utilització dels vestidors única i exclusivament pels primers equips, el regidor
delegat manifesta que aplicant la lògica, quan els primers equips competeixin a
fora, els altres equips podran utilitzar els vestidors sempre i quan hagin estat
desinfectats prèviament i es compleixin totes les mesures de seguretat.
A preguntes de la representació del Club Bàsquet Ripoll, i davant la preocupació
per controlar l’aforament en els partits més conflictius com el derbi amb el
Campdevànol, el senyor Jordi Garriga comenta que en aquests casos cal avisar
prèviament a l’Ajuntament, i miraran de sol·licitar el servei de la Policia Local. I
per altra banda posa de manifest que a cada instal·lació hi haurà un rètol on
s’informarà del màxim de persones que podran accedir.
Al respecte, la senyora Eva Cordoba, comenta que per prevenir es podria fer una
campanya prèvia de sensibilització i conscienciació.
El responsable del servei d’esport de l’Ajuntament proposa preparar una
infografia del protocol de cada instal·lació per tal de transmetre els conceptes i
les idees més bàsiques i traslladar-ho a totes les entitats i als equips rivals.
5) Precs i preguntes
La senyora Isabel Vall, tècnica de promoció de l’esport de l’Ajuntament de Ripoll,
posa de manifest que des de l’Ajuntament de Ripoll s’estan recol·lectant totes
aquelles activitats extraescolars que es duen a terme al municipi per tal
d’informar a la població de l’oferta que hi ha. La senyora Vall comenta que a
causa de la situació actual, aquesta informació es traslladarà a través d’una eina
telemàtica on permetrà consultar, afegir i modificar les activitats, per això,
convida a totes les entitats a participar en aquesta eina i a incloure qualsevol
activitat extraescolar que coneguin.
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Des del Rugbi Club Ripoll posen de manifest la preocupació envers a la franja
horària d’entrenaments al camp de futbol, sobretot el divendres ja que
coincideixen molts equips de diferents entitats, i per això sol·liciten si hi hauria la
possibilitat d’utilitzar una altra instal·lació.
Segons exposa el responsable del servei d’esport de l’Ajuntament de Ripoll, té
constància que l’únic dia en què hi ha aquesta problemàtica és divendres, però
a diferència d’altres clubs, considera que el camp de futbol de Ripoll no està
saturat, ja que hi ha altres dies de la setmana que el camp queda lliure. Continua
exposant que és comprensible la proposta, però que en aquests moments és
complicat aconseguir un altre espai i habilitar-lo per la pràctica esportiva.
I sense més assumptes a tractar quan són les 20:55 hores del dia indicat en
l’encapçalament d’aquesta acta, es dona per finalitzada la reunió.
Diligència de fe pública
Maria Abascal Garcia, Secretària delegada 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.
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