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Palma, 7 de Gener de 2016

Benvolguts pares i mares:
Vos comuniquem varies informacions pel vostre interès:
1. Quotes.
El pagament trimestralment que correspon a pagar en el mes de gener de 2017 és
de 100€ en totes les categories.
El compte bancari és el següent: ES60 0081 0159 6100 0126 1828
Us recordem la importància d’indicar el nom i categoria del jugador/-a
2. Festa de Sant Sebastià.
Aquest any, com l’any passat, tornarem a muntar un fogueró el vespre de Sant
Sebastià (19 de gener) al mateix lloc: la placeta formada pels carrers fàbrica,
compte de Barcelona i cotoner.
Hi haurà alguna novetat que anirem contant per les xarxes socials.
Recordeu que tota la família del club està convida, des dels més menuts amb els
seus pares i mares fins als sèniors.
3. Augment tarifes ocupació poliesportius municipals.
El dia 27 de desembre de 2016 el ple de l’Ajuntament de Palma va modificar
l’ordenança fiscal que regula el pagament de l’ús dels poliesportius municipals. En
síntesi, per mantenir les mateixes condicions que l’any passat ens obliga a que tots
els usuaris (jugadors i entrenadors) siguin abonats de l’IME. Aquesta circumstància
afecta actualment el Pavelló Rudy Fernàndez; però si l’IME segueix amb la mateixa
dinàmica dels darrers anys és de preveure que aquesta condició s’apliqui al pavelló
de Son Cotoner.
Adjuntem l’opinió sobre aquesta circumstància en fulls adjunts.
Ben cordialment
La Junta del Club d’Handbol Mata de Jonc.
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Benvolguts pares i mares.
Una de les competències dels ajuntaments és la promoció de l’esport, instal·lacions
esportives i l’ocupació dels temps de lleure. Aquestes funcions les pot portar
directament o establir col·laboracions amb altres entitats. El clubs esportius que
treballem amb l’esport base realitzem les tasques de promoció esportiva i d’ocupació
del temps de lleure que hauria de realitzar l’Ajuntament. En aquest cas els costos
per a l’Ajuntament serien altíssims en personal i hauria d’aportar les pistes
esportives en les quals realitzar les activitats.
Els clubs esportius són entitats sense ànim de lucre, amb entrenadors col·laboradors
vocacionals i on tothom col·labora amb el que pot. En aquest context és clarament
un atemptant contra l’economia dels clubs la fixació d’haver de pagar els
abonaments dels jugadors per poder gaudir de les condicions econòmiques similars
a l’any anterior. Altres ajuntaments de Mallorca com a suport als clubs esportius no
els cobren cap lloguer i aquests reben subvencions per la seva activitat.
Entrant un poc més en detall en els darrers esdeveniments, val a dir que sembla una
dinàmica engegada fa uns anys per la gerència de l’IME per incrementar els seus
ingressos. L’any passat varen obligar a abonar-se els usuaris de varis poliesportius i
piscines, aquest any ho estendran a altres poliesportius importants i tot fa preveure
que en el futur afecti a altres instal·lacions. Les primeres notícies de la intenció de
canvi de les tarifes es va produir la segona setmana de desembre, i uns dies
desprès presentàrem una al·legació de caràcter constructiu per mostrar el nostre
desacord. Finalment després de les festes de Nadal l’Ajuntament aprovà la nova
ordenança. En tots aquest dies no s’han conegut les raons d’aquest canvi, fins que
han hagut de respondre les preguntes dels mitjans de comunicació i han esgrimit
raons de control d’accés.
Aquesta ordenança implica dos canvis fonamentals respecte a l’ús del poliesportiu
del Rudy Fernández:
A) Per mantenir les condicions econòmiques de l’any anterior ens obligaria a pagar
els abonaments de tots els jugadors i entrenadors que usen aquesta pista. El cost
d’un abonament individual es de 136,0 €/any pels residents a Palma.
B) Els partits oficials de la lliga balear fins l’any passat eren gratuïts, en canvi, a
partir d’ara es cobraran com si fos un entrenament.
Si s’entra a analitzar en detall la nova normativa sorgeixen dubtes pel que atany a la
seva interpretació i així alguns usuaris d’espais esportius públics municipals
quedarien exempts de pagament. També sembla que no es té en compte les
molèsties que podrien ocasionar als abonats actuals de l’IME en el cas que tot un
equip fes ús alhora del gimnàs o de les piscines.
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La raó adduïda per a l’increment del preu del lloguer és molt feble, si es lloga la
pista a una empresa no es controlaria l’accés, en les escoles d’estiu dels nens
tampoc es controla, en cas de partit no es controlaria el públic... En tot cas, si fos
precís i ben argumentat es podria imposar una tarja d’accés, que només permetés
l’accés a la pista d’entrenament. En cap cas, es pot obligar els jugadors del club per
mantenir les condicions econòmiques del lloguer, a pagar l’abonament; ja que no es
té intenció d’utilitzar altres serveis com el gimnàs o la piscina.
La junta directiva del club ha tractat el tema i estudiat les millors alternatives per
atenuar l'impacte econòmic dels nous canvis imposats per l'IME.
Simultàniament es mantenen converses amb una gran quantitat de clubs afectats
per adoptar una postura comuna davant l'Ajuntament. Des de l'actitud de servei a la
joventut i a l'esport, des del club treballarem pels jugadors encara que no es rebi cap
ajuda de l'Ajuntament.

Ben cordialment
La Junta del Club d’Handbol Mata de Jonc.

