ACTA DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA DE L’ESPORT MUNICIPAL
Identificació de la sessió
caràcter
extraordinària
data
26/01/2022
inici
11:40
Finalització 13:30
Lloc
Auditori Centre BIT Raiguer (Inca)
PERSONES ASSISTENTS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biel Gili Nadal, president
Miquel Roca Jaume, vicepresident
Margalida Portells Sastre, Directora Insular d’Esports
Bartomeu Marí Solivellas, cap del Servei de Medicina Esportiva (SME)
Joan Amengual Reinés, tècnic d’esports de l’ICE-Ajuntament de Calvià
Joan Pont Nicolau, tècnic d’esports de l’Ajuntament de Manacor
Carmen Isabel Vera Gaspar, tècnica d’esports de l’IME–Ajuntament de Palma
Pedro Bauzá March, tècnic d’esports de l’Ajuntament de Pollença
Toni Muñoz Socias, tècnic d’esports de l’Ajuntament de Llucmajor
Elena Pérez Collada, representant del COLEF Illes Balears
Antònia Maria Llompart Martorell, tècnica d’esports de l’Ajuntament de Muro
Jaume Faba Sancho, tècnic d’esports de l’Ajuntament de Capdepera
Antoni March Mascaró, secretari

JUSTIFIQUEN LA SEVA ABSÈNCIA:
•
•
•
•
•
•
•

Miquel Àngel Guerrero Company, representant de FAPA Mallorca
María del Mar Mas Iglesias, representant del grup polític Unides Podem
Rosa Guillén Ripoll, cap de la Secció d’Esport Federat de la Direcció Insular
d’Esports (DIE)
Rubén Alcalde Guevara, tècnic d’esports de l’Ajuntament d’Alcúdia
Pau Verd Llop, tècnic d’esports de l’Ajuntament d’Andratx
Llorenç Terrassa Ginard, tècnic d’esports de l’Ajuntament d’Artà
Leonor Bosch Pérez, representant de la FELIB

ORDRE DEL DIA
1.
2.

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
Estudi, anàlisi i valoracions del les mesures i restriccions en l’àmbit de l’esport
per fer front a la sisena onada del COVID-19.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president, Biel Gili, inicia la sessió i presenta als membres de la comissió la
nova tècnica que s’ha incorporat en representació de l’Ajuntament de Muro,
Antònia Maria Llompart Martorell.
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
El president introdueix el primer punt de l’ordre del dia i demana si es dona
conformitat a l’acta de la sessió del 03/11/2021. S’aprova l’acta de la sessió
anterior per assentiment.
2. Estudi, anàlisi i valoracions del les mesures i restriccions en l’àmbit de l’esport
per fer front a la sisena onada del COVID-19.
El president inicia el segon punt de l’ordre del dia i expressa que la
convocatòria d’aquesta sessió amb caràcter extraordinari, d’acord amb allò
què preveu el reglament, està fonamentada per la petició de Joan Amengual,
tècnic de l’ICE - Ajuntament de Calvià, que intervé a continuació i exposa la
situació en què es troben a les instal·lacions esportives municipals quant a
l’accés del públic i de les persones que en fan ús, en relació al certificat COVID19 i indica que en un principi es va delegar aquest control en els clubs que
promouen les diferents activitats esportives. A hores d’ara i a l’espera que entri
en vigor la nova normativa sanitària, hi ha pendent una reunió de l’ICE amb els
responsables de les entitats esportives, per la qual cosa Joan Amengual ha
considerat oportú compartir l’enfocament de la implantació de les mesures de
control als recintes esportius en el si de la Comissió de l’Esport Municipal.
Relata la situació de tensió motivada per denúncies i queixes d’alguns usuaris
amb motiu de l’exigència de l’esmentat certificat COVID-19 i exposa el seu
dubte sobre la validesa d’altres documents per a poder-hi entrar. Respecte a
aquest dubte, Margalida Portells, directora insular d’esports, informa que
segons el director general d’esports del GOIB, un certificat mèdic oficial de
recuperació, per a les persones que no s’han vacunat, és un document vàlid i
afegeix que s’està a l’espera que la Conselleria de Salut se pronunciï sobre els
certificats emesos per les farmàcies, a la qual cosa Toni Muñoz, tècnic de
l’Ajuntament de Llucmajor, puntualitza que aquests certificats indiquen al seu
text que són vàlids per a activitats esportives però no per a activitats culturals
o per a establiments de restauració. Tot seguit, Biel Gili afirma que una vegada
que es tengui la resposta oficial de la Direcció General d’Esports es compartirà
aquesta informació amb tota la comissió.
A continuació Joan Amengual, Carmen Vera, tècnica de l’IME – Ajuntament de
Palma i Elena Pérez, representant del COLEF, enumeren els documents vàlids
actualment, el de recuperació, el de vacunació, el de negativitat al test
d’antígens durant 48 hores i l’informe d’urgències o centre de salut d’haver

donat positiu en una data determinada; en cas de no disposar de cap
d’aquests, plantegen que l’altra opció seria un certificat signat per un metge.
D’altra banda, Toni Muñoz, tècnic de l’Ajuntament de Llucmajor, afirma que la
multiplicitat d’aquests certificats pot crear confusió entre el personal que
controla els accessos als recintes a la qual cosa Joan Amengual apunta que
s’ha de depositar la responsabilitat en la persona que el presenta, tal com es
feia amb la declaració responsable que fins ara s’ha utilitzat, i que no és la
funció del personal de les instal·lacions esportives, indica Carmen Vera, fer de
policia. Joan Pont, tècnic de l’Ajuntament de Manacor, fa cinc cèntims de la
situació del seu municipi i diu que el personal de les instal·lacions controla
l’accés d’usuaris individuals però que amb els esports col·lectius es va haver de
derivar aquesta funció a les entitats esportives per tal que vigilin l’accés
d’esportistes i públic als recintes esportius i que, a més d’haver d’estar
pendents de les múltiples normatives COVID-19, es detecta cert cansament
per part de les persones que es posen al davant d’aquesta tasca; finalment
afegeix que seria la solució més eficient seria que les federacions actuassin
respecte a això.
Pedro Bauzà, tècnic de l’Ajuntament de Pollença, recolza la darrera valoració
de Joan Pont i tot seguit relata la situació que s’ha viscut al poliesportiu de
Pollença, en què hi ha hagut coaccions al personal de les instal·lacions
esportives, queixes i denúncies de persones usuàries a qui s’ha denegat
l’entrada per no dur mascareta i perquè no han presentat cap dels documents
vàlids per accedir-hi, fins al punt de demanar-se la intervenció dels cossos
policials per dirimir els conflictes que s’hi ha originat.
Joan Pont proposa que s’unifiquin les ràtios de persones a les instal·lacions
independentment de la competició de què es tracti i de si és un espai cobert o
si és exterior i Biel Gili demana de fer una proposta formal demanant que
tengui el mateix tractament el públic de les competicions tant nacionals com
autonòmiques, a espais interiors o a l’aire lliure. També proposa de fer una
consulta oficial sobre la validesa de les proves fetes a les farmàcies.

ACORDS
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’aprova l’acord d’elevar una petició en nom de la Comissió de l’Esport
Municipal del COESMA a la Direcció General d’Esports del GOIB per unificar els
requisits d’accés del públic als recintes esportius independentment de l’àmbit
de les competicions (nacionals o autonòmiques) i del caràcter de les
instal·lacions, siguin espais oberts o tancats i també que es doni validesa als
informes emesos per les farmàcies sobre els tests d’antígens per accedir-hi .

I sense haver-hi més assumptes a tractar, a les 13:30 hores el president aixeca
la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

El secretari,

Antoni March Mascaró
Inca, 26 de gener de 2022

El president,

Biel Gili Nadal

