
 

 
 
 
 
ACTA DE REUNIÓ 

 
Assumpte: Planificació dels usos de les instal·lacions 

esportives municipals per part de les entitats 
esportives per a la realització dels entrenaments i 
competicions de la temporada 2018-2019 

 
Persones convocades: Arnau Ricart 

Francesc Romo 
Juan Gonzalez 
Alex Gusano 
Raül Giraldez 
Juan de D Ramírez 
Juan D Rodriguez 
Juan Antonio León 
Montserrat Zamora 

AE Penya Esplugues 
CB Nou Esplugues 
C Handbol Esplugues 
C Voleibol Esplugues 
CCA Plaza Macael 
Ajuntament d’Esplugues 
Ajuntament d’Esplugues 
Ajuntament d’Esplugues 
Ajuntament d’Esplugues 

 
Persones assistents: Arnau Ricart 

Francesc Romo 
Juan Gonzalez 
Alex Gusano 
Raül Giraldez 
Juan de D Ramírez 
Juan D Rodriguez 
Juan Antonio León 
Montserrat Zamora 

AE Penya Esplugues 
CB Nou Esplugues 
C Handbol Esplugues 
C Voleibol Esplugues 
CCA Plaza Macael 
Ajuntament d’Esplugues 
Ajuntament d’Esplugues 
Ajuntament d’Esplugues 
Ajuntament d’Esplugues 

 
Es disculpen o deleguen:   
 
 
Lloc: Complex Esportiu Municipal Les Moreres 
Data: 27 de juny de 2018 
Hora inici: 18:00 h 
Hora finalització: 19:30 h 
 

ASSUMPTES TRACTATS: 
 

1. Planificació dels usos per entrenaments per a la temporada 2018-
2019. 

 
Es proposen mantenir els mateixos horaris d’entrenament de la temporada 
2017-2018 ja que els canvis entre una temporada i altra no es preveuen 
significatius. (Veure document annex)  
 



 

S’informa a les entitats esportives que el nivell d’ocupació 
de les instal·lacions esportives es molt alt i que per tant es 
recomana no augmentar el nombre d’equips respecte a la 
temporada 2017.2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Criteris tècnics per a la planificació de les sessions 

d’entrenaments. 
 

Es revisen els criteris tècnics per a la planificació de les sessions 
d’entrenaments establerts en la temporada 2013-2014 i es tornen a validar 
tot i que s’estableix un termini de 10 dies (Finalitza el 12 de juliol) per que es 
puguin fer propostes de modificacions. Aquestes propostes per ser viables 
s’hauran d’ajustar a la realitat del nivell d’ocupació de les instal·lacions 
esportives municipals. 
 
S’acorda canviar el termini “Criteris per Recomanacions”  
 
3. Pla i gestió de la competició temporada 2018-2019 
 
S’acorda continuar amb el pla de competició de “Setmana A i “Setmana B” 
(Veure les dates de competició de cadascuna de les setmana en el 
document annex) Per la temporada 2018-2019. 

 
Competiran en les dates assignades a la “Setmana A” les entitats, Club 
Bàsquet Nou Esplugues, Club Handbol Esplugues  al CEM Les Moreres i 
Centre Cultural Plaça Macael al PM Can Vidalet.  

 
Realitzaran les seves competicions en les dates reservades per a la 
“Setmana B” les entitats, AE Penya Esplugues i Club Voleibol Esplugues al 
CEM Les Moreres i Club Hoquei Esplugues al PM Can Vidalet. 

 
Les entitats hauran de sol·licitar a les seves corresponents federacions que 
les seves dates de competició com a locals estiguin en sintonia amb les 
dates reservades.  

 
Les entitats que tinguin competicions en dates no assignades hauran de 
pactar amb les altres entitats les dates i horaris per a la realització d’aquests 
partits. 
 
Els servei d’Esports, un cop hagi rebut les propostes de competició de les 
diferents entitats confeccionarà un esborrany del pla de competició general. 
Aquest pla general es validarà en les reunions de la  “Taula de programació” 
 



 

 
 
La taula de programació es reunirà un cop al mes per 
validar definitivament el pla de competició general. Les 
dates de reunió de la taula seran les següents: 

05/09/2018 03/10/2018  07/11/2018  05/12/2018  
09/01/2019 06/02/2019  06/03/2019  03/04/2019 
08/05/2019 05/06/2019. 
 
 
Per altra banda s’informa que hi hauran diferents activitats d’interès ciutadà 
con el Ball de Carnaval, el Sopar de les Dones, Els diferents Trofeus Ciutat 
d’Esplugues, etc, que poden afectar la programació de les competicions. 
Tant aviat es disposi de les dates d’aquestes activitats es faran públiques. 
  

  
4. Calendari i horaris d’obertura de les instal·lacions esportives 2018-

2019. 
 

Es presenten els calendaris d’obertura del Complex Esportiu Municipal Les 
Moreres i el Poliesportiu Municipal Can Vidalet (Veure document annex) i 
s’insta a les entitats a que adeqüin les seves activitats als referits 
calendaris. 
 
Sense mes assumptes a tractar es dona per finalitzada la reunió a les 19:30 
hores. 
 
 
 
 

 
 
Juan Antonio León 
Tècnic d’Esports. 


