
RESUM DE LA REUNIÓ CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2010

Informar de la situació de la web municipal 2.0 en referència a l'àmbit esportiu

• a hores d'ara la nova web municipal (www.granollers.cat) ja s'ha possat en marxa.
Per  això i  seguint  el  que vàrem acordar demanem a les  entitats  ens faciliteu  la
següent informació per tal de poder incloura en el apartat “entitats esportives” el
vostre club.
Ens cal nom senser de l'entitat, adreça social oficial, telèfon de contacte oficial i una
adreça de correu electrònic. Us demanem tingueu en compte que seran dades que
estaran penjades a la web i per tan seran públiques.

• En el cas que el correu electrònic no pugui ser públic, us demanem ens ho indiqueu i
per tan no el facilitarem a ningú.

Valoració de les enquestes referents a bones pràctiques que porten a terme els
clubs locals.

• El doctor Miquel Torregrosa (membre del Grup de Psicologia Aplicada a l'Esport de
l'UAB)   va  explicar  els  resultats  de  la  informació  facilitada  per  les  entitats  i  va
propossar  una  serie  de  consell  per  treballar  els  valors  a  les  entitats  esportives.
Aquesta valoració estarà penjada a la web Municipal (Anàlisis enquestes valors 2010)
Es  va  acordar  fer  arribar  a  les  entitats  un  nou  document  per  tal  que  aquestes
plantejin els objectius a assolir la propera temporada

Presentació/resum dels resultats de la informació presentada per part de les
entitats esportives a l'Observatori de l'Esport a Granollers

• El  senyor  Josep  M.  Vela,  especialista  del  CAR de Sant  Cugat  i  col�laborador  del
Consell  Municipal  de  l'Esports   va  informar  dels  resultats  generals  segons  la
informació  facilitada per  les entitats.  Aquestes  dades estaran  penjades a  la web
municipal (Informe Observatori a juny 2010). 
Properament es farà arribar a cada entitat esportiva el resultat de les seves propies
dades.

Proposta de díptic informatiu de les entitats esportives locals en els centres
educatius.

• Es va informar del treball que s'està portant a terme per tal que es donin a conèixer
totes  les  entitats  de  Granolllers  a  la  població  en  general  i  d'aquesta  manera
promocionar les entitats i la pràctica esportiva.
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Informar de la Llei de les professions de l'esport i del Decret de les Entitats
Esportives

• S'informa resumidament de la  Llei  de les professions i  del  Decret  de les Entitats
esportives de Catalunya. Tant la Llei com el Decret i un resum de les dues es podran
localitzar a la web municipal.

Lliurament del Reglament d'ús de les instal�lacions esportives, aprovat pel Ple de
l'Ajuntament en data 25 de maig de 2010

• Es  va  fer  entrega  del  Reglament  d'ús  de  les  instal�lacions  esportives.  A  la  web
municipal s'hi podrà trobar un resum del mateix.
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