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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS

Identificació de la sessió
Núm.: 2/2016
Caràcter: Ordinari
Data: 4 de juliol de 2016
Horari: de 18.10 h a 18:50h
Lloc: Pavelló Olímpic Municipal

Hi assisteixen:
Sr. Jordi Cervera Martínez
Sr. Jordi Bros Ribes
Sr. Joan Saragossa
S’ha excusat el Sr. Antonio López Santamaria
La Sra. Cristina García, que actua de secretària.

Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
2. Informació general
3. Obres Jocs Mediterranis Tarragona 2017
4. Convocatòria de subvencions a entitats esportives
5. Premis Esport i Cuitat -convocatòria i jurat6. Constitució taules sectorials
7. Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació acta anterior
S’aprova per unanimitat.

2. Informació general
El Sr. Cervera explica els actes esportius que s’han desenvolupat

al pavelló olímpic

municipal i l’èxit de participació de l’Olimpiada Escolar i per l’any vinent es determinarà
la data en funció de quan es doni Setmana Santa.

El Sr. Cervera explica les properes caminades Populars de les Rutes Reus, com la de
Vilaseca-La Pineda i la de Castellvell i el Sr. Bros informa que durant l’estiu es farà la
Cursa de Sant Jaume que serà cursa i caminada.

3.

Obres Jocs Mediterranis Tarragona 2017

El Sr. Cervera informa que les obres que es duran a Reus pels Jocs del Mediterrani 2017
tenen un cost de dos milions quatre-cents mil euros dels quals la Diputació de
Tarragona ens concedeix una subvenció d’un milió vuit-cents mil euros i l’Ajuntament de
Reus n’aporta la quantitat de sis-cents mil euros.

El Sr. Bros explica a través d’una presentació en què consistirà les obres tant al Pavelló
Olímpic Municipal com a l’Estadi Municipal.

4. Convocatòria de subvencions a entitats esportives
El Sr. Bros informa als assistents sobre la convocatòria de subvencions per aquest any
2016, i explica els mòduls que són i els imports. S’ha enviat un correu a les entitats esportives registrades al Registre Municipal d’entitats sobre aquesta convocatòria.

5. Premis Esport i Cuitat -convocatòria i jurat
Segons s’indica en l’article 4 de les bases dels Premis Esport i Ciutat, publicat al BOPT
70 de data 25 de març de 2014:
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«El jurat estarà presidit pel Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus i estarà format
per un nombre imparell de persones nomenades a tal efecte entre persones
independents i que destaquin pel seu coneixement de l’esport i l’activitat física.

Anualment el Consell Municipal de l’Esport proposarà la composició d’aquest jurat al
Regidor d’Esports que procedirà al seu nomenament.

Actuarà de secretari/ària del jurat el/la secretari/ ària del Consell Municipal de l’Esport.
(...)»

En aquesta convocatòria el Consell Municipal de l’Esport ha determinat els següents
membres del jurat vinculats al món de l’esport:
1. Sr. Adrià Norte
2. Sr. Francesc Joan
3. Sr. Anton Pardo
4. Marc Busquets
5. Josep Galofre
6. Joan Saragossa

El president informa sobre aquests premis i les seves modalitats i que s’ha realitzat la
convocatòria per presentar candidatures.

5. Constitució taules sectorials
Segons es va determinar en els consells anteriors, durant el mes de maig es va convocat les dues taules sectorials de l’esport escolar i esport i salut amb molt bona participació amb els tècnics especialitzats en cada matèria que van proposar els consellers i
que s’explica en una presentació que es va exposar en les dues reunions.
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6. Precs i preguntes

En quest punt no hi ha preguntes.

El Sr. Cervera informa als consellers que durant al mes de novembre es durà a terme els Jocs
Special Olympics España 2016 en les diferents instal·lacions tant municipals com dels clubs
Reus Deportiu, CN Ploms i Club Tennis Monterols.

La secretària

Vist i plau,

Cristina García Martínez

El president
Jordi Cervera Martínez
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