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ACTA DE REUNIÓ DE COORDINADORS DEL CURS 2022-23 
 
Acta 02                           28/09/22 
 
Assistència 

Per part de les escoles: 
Assistència 

Escola Clavé; Adrià i Gerard Jordana, Coordinadors 
Escola Tatché; Sandra Uroz, Presidenta AMPA 
Escola Escursell; Viviana Martin, Presidenta AMPA i Mª del Carmen Martinez 
Escola Gassó; Carlos Alcaide, Coordinador. 
Escola Ginesta; Sandra Ruiz, Secretaria AMPA i Monica, AMPA 
Escola Pinetons; Marta Villarejo, Entrenadora 
Escola San Juan: Adrián, Coordinador 
AVV.Tiana; Juan Antonio Dongil, Coordinador  
INS Lluis Companys; Xavi Rico, Coordinador 

Absència: Escola Tiana, Escola St. Gabriel, INS P. Ausit i INS Can Mas. 
 
Per part del departament d’esports de l’Ajuntament: 

Assistents: Luis Montalvo, Alberto Muñoz i Josep Miquel; tècnics esportius i Andrea Guijarro, 
Regidora d’Esports. 
 
 
1.–APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
S’aprova l’acta anterior corresponent a la reunió del dia 14/09/22 sense fer constar cap 
esmena. 
 
2.- ASSIGNACIÓ TÈCNICS-AMPES 
S’explica als presents que sempre es poden dirigir a qualsevol dels tècnics esportius però per 
un millor assessorament i més personalitzat s’assigna a cada centre un tècnic. 
Luis Montalvo, Gassó, Tiana, AV.Tiana, Lluís Companys, Can Mas i Escursell. 
Alberto Muñoz, amb el recolzament de Josep Miquel, Clavé, Ginesta, Tatché, Pinetons, S. Juan 
i St. Gabriel. 
 
3.- ESPORTS d’EQUP 
L’Organització recorda que s’ha d’enviar al Consell, amb data límit el 06/10, la inscripció dels 
equips (futbol sala, bàsquet, voleibol). Hi que hi ha un full-formulari per a tal fi on cal posar 
les dades (persona contacte, telèfon, dia i hora de joc, etc). 
 
També recorda que és imprescindible realitzar la tramitació de les llicències esportives, tant 
dels esportistes com dels entrenadors i que sense aquesta llicència no es pot començar a 
jugar.  
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L’AMPA del Escursell confirma que l’any anterior tenien un equip amb 17 llicències, que feien 
convocatòria cada partit per anar a jugar i si es podrà tornar a fer. L’Organització respon que 
amb 17 llicències seria convenient fer 2 equips, d’aquesta manera es garanteix que jugui 
tothom i no cal fer convocatòries (concepte que no té gaire relació amb l’esport escolar) però 
si és bàsicament el mateix equip, les famílies i els infants ja ho tenen assolit i si es creu des 
de l’AMPA que fent 2 equips el que pot passar és que s’acabi desfent un o altre (per la 
disconformitat de la designació-distribució) ho deixin tal qual.  
 
Arrel del comentari, s’explica que el mínim aconsellable per a creació d’equip és 8 jugadors/es, 
ideal 10 i, en principi, tot i que ja hem dit que intentarem afavorir la màxima participació 
possible parlant amb Consell, 12 jugadors/es màxim. 
 
L’Organització pregunta quin nombre d’equips tenen els centres, en general, la resposta és 
que encara està el tema molt fluix, en procés de captació. 
 
4.- ESPORTS INDIVIDUALS 
Es recorda-recomana als coordinadors no fer efectiu el pagament de la tramitació de les 
llicències fins que s’hagi superat el període límit d'inscripció i l'Organització confirmi que 
estant tots admesos (en funció de l’oferta i la demanda). Un cop assegurada la plaça, s'haurà 
de realitzar el pagament de les tramitacions, el més aviat possible, per a poder iniciar els 
entrenaments durant el mes d’octubre o principi de novembre màxim. Sense la llicència 
degudament tramitada i en regla no es podrà iniciar l’entrenament d’esports individuals. 
 
Des de l’Organització també es recorda que, per tal de formalitzar correctament la inscripció 
als esports individuals, s'ha d'emplenar correctament el formulari d'inscripcions enviat per 
correu a les AMPES/AFA/AFI i Coordinadors/es. Un cop es tingui complimentat, s'ha d'enviar a 
jmiquel@ripollet.cat  La data límit per enviar el mail és el dijous 06/10. Els inscrits fora 
d'aquest termini estaran en llista d'espera i no tindran plaça assegurada. Es fa èmfasi en 
informar degudament a les famílies en aquest sentit. 
 
Es demana, per part d’una AMPA, la confirmació del preu del tennis. L’Organització recorda i 
confirma: 
 
-PATINATGE: (Col·laboració Club Patinatge Ripollet).  
El preu de l’activitat de patinatge té un cost de 50€ anuals que els inscrits hauran d’abonar a 
l’entitat del Club Patinatge Artístic Ripollet. Com i quan s’informa per part del club el primer 
dia de l’activitat. 
 
-TENNIS TAULA: (Col·laboració Club Tennis Taula Ripollet) 
Activitat gratuïta. 
 
-AFD JUNIOR AMB SUPORT MUSICAL: Nova oferta en activitats individuals. Organitzada per 
l’Ajuntament de Ripollet. Activitat gratuïta.  
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-TENNIS: (Col·laboració Club Tennis Ripollet) 
El preu de l’activitat de tennis, tant a primària com a secundària, té un cost anual ( a definir 
per l’entitat) que els inscrits hauran d’abonar a les oficines del Club Tennis Ripollet el primer 
dia. Preu encara no confirmat per part de l’entitat (entenem que serà mínim 30€ màxim 50€ 
però no tenim encara aquesta informació). 
 
5.- DOCUMENTACIÓ 
L’Organització lliura als assistents, de nou,  
 

♦ Cartell General d'Esport Escolar 
Informació general de l'Esport Escolar, esports convocats, data d'inscripció, ... 
 
i sol·licita la següent documentació que les AMPES tenien que portar avui: 
 

♦ Full de Registre d’Entitats  
Document imprescindible per garantir una bona comunicació i per a certificar degudament els 
càrrecs de les entitats. Fan el lliurament, escola Pinetons (enviat per mail), i escoles Clavé i 
Gassó (lliurades en reunió). 
 
També es recorda, portar-lo en el moment que tinguin els seus monitors/es i col·laboradors: 
 

♦ Full Relació Monitors/es i Col·laboradors del Centre   
Per a facilitar la tasca de control i organització als coordinadors/es i a l’Organització. 
Document imprescindible per obtenir el carnet de monitor del poliesportiu. Es recorda que 
s’ha de facilitar el nº del carnet de monitor, en el cas de tenir-ho per aplicar el 50% de 
descompte, o facilitar fotografia i la fotocòpia del DNI en el cas dels nous monitors que 
vulguin obtenir-ho. S’incideix en aquest aspecte a l’escola Pinetons, que és la que ha portat el 
document. Si el document no està degudament signat i segellat no serà vàlid.  
 
6.   –PRECS I PREGUNTES 
L'Organització comunica que la data de la propera reunió de coordinadors manca per decidir. 
La propera setmana potser torna a ser precipitat ja que serà tornar a recordar i veure com està 
el tema de llicències i inscripcions, tant d’esports individuals com d’equip, i potser reunir-nos 
per només incidir en els mateixos temes no cal. Però si no, la següent serà el dimecres 19/10, 
ja que el dimecres 12/10 és festiu. O venir dimarts 11 o dijous 13. S’acorda de no venir per 
tornar a incidir en el mateix i que l’Organització informarà per mail o telèfon de la propera 
data de reunió. 
 
S’informa a les AMPES que s’ha llençat, per part de l’Ajuntament, una campanya per a buscar 
voluntaris per a l’esport escolar als centres educatius. S’ha fet per instagram i twitter de 
“RipolletEsports” i s’ha compartit per “Ajripollet”. Deixant clar que l’Ajuntament només fa 
d’altaveu i distribució d’aquests voluntaris a les diferents AMPES que ho necessitin. Que en 
cap cas és personal de l’Ajuntament i que seran les AMPES que ho demanin i se li assigni 
aquest o aquests voluntaris les encarregades de gestionar les tasques d’aquest voluntariat, 
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seguint amb la llei de voluntariat. Es demana a les AMPES que facilitin en els propers dies les 
seves necessitats, i l’Organització anirà distribuint-los les persones voluntàries segons esport 
i preferència mostrada. 
 
L’Organització informa del mail que va enviar el Consell el passat dilluns. Es tracta de la 
convocatòria  per a la formació de tutors/es de joc que es realitzarà el dissabte 08/10 al mati 
a l’Institut Lluís Companys.  
 
S’obre el torn de precs i preguntes per als assistents, prenent la paraula la Regidora d’Esports, 
Andrea Guijarro. 
 
La Regidora comenta que, un cop traslladades les queixes-inquietuds, comparteix en gran 
part les argumentacions d’anys anteriors i que hi ha menys recursos, sobretot de personal. 
Explica que fa molts anys els tècnics esportius estaven als centres educatius dins de l’horari 
escolar i aquest fet facilitava molt la captació d’esportistes i de persones voluntàries però per 
motius normatius relacionats amb el Departament d’Educació, aquestes funcions es van 
deixar de realitzar i amb el pas dels anys els números han minvat i el servei ha anat quedant 
cada cop més precari. 
 
Pel que respecte a les subvencions, comenta que no es pot tampoc saltar els paràmetres que  
marca la Llei de subvencions de l’administració pública i fer uns ingressos a les AMPES per uns 
conceptes que no es poden justificar.  
 
Comenta també que el proper dilluns hi ha reunió del Consell Esportiu Municipal d’Esports. 
Que és conscient que les persones de les entitats son voluntàries en la gran majoria i que això 
dificulta que hi hagi representació. Informant a les AMPES i coordinadors que dins el Pla de 
treball d’aquest òrgan, hi ha la promoció esportiva en edat escolar i que si no hi ha temps per 
a formar-hi part, hi haurà taules de treball per tal d’enfortir l’esport escolar de manera 
conjunta i convida a presentar-se.  
 
Juan Antonio Dongil pren la paraula. 
 
Primer comenta que reafirma i s’adhereix a les queixes-inquietuds exposades al final de l’acta 
anterior. Afegint, que s’ha potenciat l’esport federat i no l’escolar. Per últim, es diu que no es 
pot pagar al coordinador i tampoc es pot justificar i que hi ha el mateix pressupost per a 
l’esport escolar de fa temps. Que les Associacions de Pares porten 2 anys sense cobrar, tret de 
la bestreta del 2020, i que del 2021 no se’n sap res. Preguntar-se de que viuen les AMPES si 
no arriben els diners. Que no es pot demanar a les AMPES esforços i l’Ajuntament no fer res. 
Per últim, comenta que les queixes no són per als tècnics que son els primers que reben 
aquestes queixes i que això és degut a que des de més amunt no es fa res. Que alguna cosa ha 
canviat a l’Ajuntament, a Intervenció o l’Organigrama intern però que no va bé. 
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La Regidora, Andrea Guijarro, respon: 

1) Subvencions; espera que abans de finalitzar l’any estigui ja tancades les subvencions 
del 2020 i del 2021.  

2) Bestreta; això va sorgir del Pla de xoc, i que aquesta bestreta del 50% ha comportat 
moltes dificultats ja que hi ha entitats/AMPES que han rebut més diners del que poden 
justificar i això ha comportat que encara estiguem en tràmits de revocació, 
reintegrament, etc.  

3) Coordinador; si que es pot justificar però ha de ser contractat. Així és la llei, No hem 
trobat manera de poder-ho fer i que sigui correcte i legal. 

 
Representants del Ginesta comenten que la contractació d’una empresa externa és la fórmula 
que estan trobant per a realitzar l’esport escolar, però que no agrada. Andrea afegeix que hi 
ha un nou programa de subvencions on hi ha ajuda per beca esportiva per a aquelles famílies 
amb menys recursos i no tenen mecanismes per a fer front a la despesa esportiva escolar. 
Adrià, coordinador del Clavé, diu que s’afavoreix el sector privat i també a l’esport federat i no 
s’afavoreix l’esport escolar. 
 

4) Contractació de monitors per part de l’Ajuntament; la legislació vigent no permet 
ampliar plantilla, ni a esports, ni a cap departament. Afegint que en altres 
Ajuntaments, i deixant clar que no és el cas a nivell de Ripollet i sobretot políticament, 
s’ha licitat l’esport escolar amb una empresa privada que ho porti. Aquí seguim 
apostant per mantenir, amb les restriccions legals, un model escolar municipal. 

  
Dongil, coordinador A.V.Tiana-Pont Vell, comenta si això és una advertència o amenaça i 
Andrea vol deixar molt clar que en cap cas és així i només està argumentant i demostrant el 
que s’ha fet a nivell municipal per a seguir amb el model d’esport escolar. 
 
Andrea Guijarro, Regidora d’Esports, afegeix, que s’ha anat realitzant diferents plans 
d’ocupació per a l’esport escolar però que l’estructura financera és competència de 
l’Ajuntament (tots els seus àmbits) i no permet consolidar any rere any aquests plans. 
 
Carlos Alcaide, coordinador Gassó, pregunta si es pot justificar una targeta regal, obsequi, com 
a despesa per a justificar a la subvenció. Andrea Guijarro, Regidora d’Esports, comenta que al 
no tractar-se d’un material necessari per a la realització de l’activitat no és susceptible de 
subvenció. Afegint que la llei de subvencions no és municipal i, per tant, no està feta per 
l’Ajuntament. 
 
Adrià Jordana, coordinador Clavé, comenta que és impossible justificar els diners atorgats amb 
aquestes restriccions i per això no hi ha tampoc augment en les partides pressupostàries 
d’esport escolar. També vol agrair la presència de la Regidora i les seves explicacions però que 
ho veu més com un míting polític i hi ha qüestions com la pujada de preu en les llicències, 
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més la fiança i inscripció d’equips en les lligues comarcals, més problemàtiques en la 
justificació subvencions, més restriccions a l’esport escolar, i tot plegat fa que l’esport escolar 
no guanya i que com que gestionar els esports d’equip és una “patata” calenta en els darrers 
anys pel tema tutors de joc, doncs l’Ajuntament s’ho treu de “sobre”. 
 
Andrea Guijarro, Regidora d’Esports, incideix en que no es tracta de treu de “sobre” sinó de 
trobar solucions a les problemàtiques i dificultats actuals (disminució d’equips arran de la 
pandèmia, i impossibilitat de pagament als tutors de joc). Això, on les AMPES ara ja no tenen 
que realitzar cap tipus de gestió al respecte o licitar una empresa d’arbitratges, amb un 
augment considerable del cost. 
 
Adrià Jordana, coordinador Clavé, comenta que d’acord però es podia haver negociat i acordat 
amb el Consell, des de l’Ajuntament, per a que no pagar tant cost en la participació d’esports 
d’equip a les lligues comarcals (llicència més del doble, inscripció i fiança equip). 
 
Representació de l’AMPA Tatché, comenta que a tot el que s’està dient, cal afegir que hi ha 
més feina en la presentació de les subvencions i que s’exigeix que siguin ja.   
 
Adrià Jordana, coordinador Clavé, comenta que fa 6 anys es va presentar el nou model 
d’esport escolar, gestionat directament per l’Ajuntament amb el treball de valors i un enfoc de 
canvi i ara en que ha quedat això? 
 
Representació de l’AMPA Tatché, comenta que les llicències esportives haurien de tenir una 
línia directa de pressupost i no repercutir aquesta despesa en les famílies. 
 
Adrià Jordana, coordinador Clavé, torna a posar en valor i en agrair la presència de la Regidora 
i les seves argumentacions i explicacions, com a Ajuntament, vers la problemàtica en l’esport 
escolar.  Afegint que els clubs esportius tenen avantatge en la creació d’equips ja que fan la 
previsió al juny i no al setembre com en l’escolar. En aquest punt, la representació del Ginesta 
comenta que tenim la 1ª reunió d’esport escolar a mitjans de setembre, quan es podria deixar 
l’esport escolar del següent curs tancat al juny per a començar inicis setembre (amb el preu de 
les llicències i tot). També comenta, que les entitats federades tenen pistes cobertes i si plou 
poden entrenar, fet que no succeeix a l’esport escolar. Andrea Guijarro, Regidora, comenta que 
està aprovat el projecte de posar teulada a la pista del Ginesta.  Representació del Ginesta 
manifesta que des de les famílies han sol·licitat a direcció que aquesta coberta no es limiti a 
la mesura de la pista i sigui més àmplia. Per últim, Adrià Jordana, i en relació a la línia que 
estava exposant, comenta que si el projecte de l’Ajuntament vers l’esport escolar fos més fort 
i busqués les solucions a les problemàtiques que van sorgint seria diferent i no com ara que 
està l’esport molt enfocat a les entitats esportives federades. 
 
Dongil, coordinador A.V.Tiana-Pont Vell, comenta que Cerdanyola segueix realitzant el seu 
propi model d’esport escolar, no participa a les lligues comarcals, i ha pujat la seva 
participació. Fet que a Ripollet, és el contrari. 
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Andrea Guijarro, Regidora d’Esports, respon que el números a Ripollet d’abans de la pandèmia 
ja eren a la baixa pel que respecta, sobretot, a l’esport del bàsquet però que teníem un model 
bastant consolidat, tret de la problemàtica del pagament als tutors de joc. Aquest fet més la 
pandèmia, que ha estat molt perjudicial per l’esport escolar, ha fet molt de mal. Afegint que 
les mesures adoptades per la Generalitat, tampoc van ajudar, ja que l’esport federat es podia 
entrenar durant la pandèmia i no va ser així, durant força temps, a l’esport escolar. Tot plegat 
ha ocasionat aquesta tendència decreixent de l’esport escolar. 
 
Adrià Jordana, coordinador Clavé, comenta que es va fer una reunió amb l’Alcalde, per tractar 
l’esport escolar i els canvis han anat a pitjor. Només es va fer contractació de monitors/es per 
a esport escolar durant el primer trimestre del curs passat. Andrea Guijarro, Regidora 
d’Esports, posa la mirada d’aquest any, no tant el la contractació de monitors de suport, ja 
comentat la problemàtica anual d’aquesta contractació, i si en el que s’ha fet. Donar una nova 
oferta esportiva única i exclusiva per a adolescents escolars i també més enfocada a l’esport 
femení. 
 
Adrià Jordana, coordinador Clavé, insisteix en que no tot es redueix als diners i que hi ha 
altres maneres de donar suport a l’esport escolar. Com la formació als voluntaris, el carnet del 
poliesportiu, donar roba esportiva, tot això per part de l’Ajuntament. Carlos Alcaide, 
coordinador del Gassó, afegeix que aquesta formació també podria servir per a que aquests 
monitors voluntaris tinguessin opcions de treballar a l’escola esportiva d’estiu de 
l’Ajuntament. 
 
Adrià Jordana, coordinador Clavé, vol manifestar, i conèixer per que és així, que en altres 
municipis (Palau) tenen subvencions culturals, per exemple, i en 3 setmanes ja tenen 
ingressats els diners les entitats i per a justificar tenen fins a finals d’any. Andrea Guijarro, 
Regidora d’Esports, comenta que possiblement és degut a que és una subvenció nominativa, 
deu haver un únic projecte en tot el municipi, i no és de concurrència competitiva com en el 
nostre cas. 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20:50 hores 
 
 
 
        
       Vist-i-plau      
  
       Josep Miquel                     Carlos Delgado 
           Tècnic Esportiu                     Cap Unitat de Gestió 

Ajuntament de Ripollet                     Ajuntament de Ripollet 
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