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V FULL INFORMATIU AGEPIB 21. MAIG 
 

A l’atenció dels associats/ades  de l’AGEPIB, 

L’AGEPIB està regida pels  principis que us vam presentar als Fulls Informatius anteriors i 
disposa d’una Junta Directiva formada per un Equip de professionals, provinents dl sector públic i del 
privat amb representació a les quatre illes del nostre arxipèlag,  i en la qual us convidem a participar de 
forma activa, associant-vos. Ho podeu fer molt fàcilment mitjançant la web www.agepib.com 

Però pot ser molt important saber... 

¿QUÉ M’OFEREIX L’AGEPIB? 

• Formar part activa del major col·lectiu de professionals  de la gestió esportiva de les 
Illes Balears. 

• Disposar d’un accés a assessorament jurídic especialitzat en l’àmbit del dret esportiu. 
• Disposar d’un accés  preferent i immediat  a consultoria laboral, fiscal i comptable 

altament qualificada. 
• Accés restringit a l’àrea “d’associats” de la pàgina web de l’AGEPIB.  
• Formar part del “foro exclusiu per a associats AGEPIB” on hi haurà la possibilitat 

d’intercanvi d’informació i comunicació entre els associats i també amb els 
patrocinadors i col·laboradors. 

• Recepció del newsletter “Full Informatiu AGEPIB-21” que inclou les principals notícies 
d’interès. 

• Participar  en tots els temes d’interès relacionats amb la gestió esportiva i l’activitat 
física a les Illes Balears i a la resta del mon. 

• Rebre directament tota la informació referida al sector esportiu generada dins l’àmbit 
de l’estat espanyol mitjançant la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte 
de España (FAGDE). 

• Tenir accés amb facilitat i immediatesa  a la relació professional, informació, formació, 
recolzament i networking. 

• Recepció immediata, preferent i exclusiva d’informacions relacionades amb l’àmbit de 
la gestió esportiva. 

• Participació preferent en les visites a instal·lacions i complexes esportius d’interès 
dintre i fora de les Illes Balears  

• Informació exclusiva  per a associats i patrocinadors, per tal de tractar temes 
d’ocupació, proveïdors i totes les  accions comercials. Punt d’encontre entre empreses 
de qualsevol sector  i els associats. 

• Participació preferent en les activitats de turisme actiu i recreatiu, per a la pràctica 
esportiva i foment de la relació entre els associats. 

• Participació preferent en el Congrés Nacional de FAGDE i en el de totes les 
organitzades per les associacions autonòmiques de gestors de l’esport d’Espanya. 

• Assessorament en accions i activitats a desenvolupar així com  projectes i organització i 
realització d’estudis, programes i esdeveniments 

• Accés a documentació, llibres i documentació  exclusiva per a associats 
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IMPORTANTS DESCOMPTES I GRATUITATS PELS ASSOCIATS : 

 
o 20% descompte en els serveis contractats directament amb l’assessoria de 

Catalina Moya Consulting S.L amb departaments especialitzats amb les àrees 
laboral, fiscal i comptable. 
 

o 20% descompte en els serveis jurídics directament contractats amb el lletrat 
Sr. José C. Izquierdo Bestard especialitzat en dret esportiu. 
 

o 15% descompte a la quota del COLEF IB, per als associat a l’AGEPIB i 15% 
descompte en la situació inversa.  
 

o 15% descompte a la quota de l’Associació d’Empresaris d’Instal·lacions 
Esportives de Balears (AEIEB), per als associat a l’AGEPIB i 15% descompte en 
la situació inversa.  
 

o Tracte preferent i  descomptes amb empreses col·laboradores o 
patrocinadores de l’AGEPIB. 

 
o Es gestionaran interessants descomptes en diferents empreses i comerços 

especialitzats i d’altres. 
 

o Inscripció gratuïta a jornades, cursos o seminaris organitzats per l’AGEPIB, la 
FAGDE i entitats col·laboradores. 

 
o Inscripció gratuïta al Congrés de Gestió Esportiva de les Illes Balears que 

s’organitzarà previsiblement cada dos anys. 
 

o Premis AGEPIB: possibilitat de proposar candidatures de premiats, amb la 
participació gratuïta a la Gala de lliurament del premis AGEPIB. 
 
 

 
 

INFORMACIONS RELATIVES A LES DARRERES GESTIONS REALITZADES PER L’AGEPIB: 

 III Reunió Junta directiva de l’ AGEPIB 

El punt principal de la reunió, va ser la presentació d’un Pla d’Actuació per part dels 
coordinadors de cada una de les Àrees de treball de la JD. Així mateix es varen corroborar les 
signatures del Conveni amb AEIEB i els acords d’Assessorament Jurídic, amb el Sr. Jose C. 
Izquierdo i l’Acord d’Assessorament laboral, fiscal i comptable amb Catalina Moya Consulting 
S.L. Finalment es va aprovar la realització de la I Jornada telemàtica d’aquesta nova JD amb el 
conferenciant, Sr. Boni Teruelo,  i el títol: Gestió de l’Esport post COVID: Una oportunitat per a 
aprofitar?”.  
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Èxit de la primera Jornada Formativa organitzada per l'AGEPIB 

El passat 24 de maig es va celebrar la primera Jornada Formativa d'aquesta nova etapa 
de AGEPIB Gestió de l’Esport post COVID: Una oportunitat per a aprofitar?” entre els presents 
cal destacar l'assistència de D. Fernando París nou president de la Federació d'Associacions de 
Gestors de l'Esport d'Espanya (FAGDE). 

El ponent Boni Teruelo, Director d'Esports de l'Ajuntament de Santurtzi en Bizkaia i 
professional de reconegut prestigi en el sector de la gestió esportiva tant a nivell nacional com 
internacional, va fer una interessant presentació on va exposar amb dades objectives els 
arguments per a l’optimisme en una ràpida recuperació del sector esportiu. Des de l’AGEPIB ja 
es va enviar una síntesi de la conferència a tots els associats 

              

Cartell de la conferència  El conferenciant Boni Teeruelo, J. Thomás i Pep Lluis Brerbel  

 
Signatura de l’Acord d’Assessorament fiscal, laboral i comptable entre l’empresa  
Catalina Moya Consulting S.L. (C.M.Consulting) i l’AGEPIB. 
 

La Sra. Ariadna Lliteres, CEO de l’empresa Catalina Moya Consulting S.L. i el president de 
l’AGEPIB, Pep Lluis Berbel, varen signar l’Acord d’Assessorament d’aquesta Consultoria a 
l’AGEPIB i els seus associats, en temes especialment relacionats en l’àmbit fiscal, laboral i 
comptable, els associats seran beneficiaris d’un 20% descompte en els serveis contractats 
directament amb l’assessoria. 

  

 

   
 
 
 
 
  
Sra. Ariadna Lliteras Rosselló 
C/ Costa Rica, 23 Baixos 
07014 Palma  
Tels. 971 725510 – 971 725335  
Ariadna@catalinamoya.es 

La Sra. Ariadna Lliteres, CEO de l’empresa Catalina Moya 
Consulting S.L. i el president de l’AGEPIB, Pep Lluis Berbel 
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Signatura Acord Assessorament Jurídic entre el Lletrat Sr. José C. Izquierdo i l’AGEPIB 

El dia 20 de mag va tenir lloc l’acte de firma de l’Acord d’Assessorament Jurídic entre el 
lletrat, màster en dret esportiu, Sr. José C. Izquierdo Bestard i l’AGEPIB. La signatura del 
document suposa un 20% descompte en els serveis jurídics directament contractats pels 
associats de l’AGEPIB amb el lletrat Sr. José C. Izquierdo Bestard especialitzat en dret 
esportiu. 

 
 

Signatura del conveni entre el Sr. José Izquierdo Bestard, i el 
president de l’AGEPIB, Pep Lluis Berbel 
 

Izquierdo	Bestard,	José	F.	
Advocat	i	Màster	en	Dret	Esportiu	

 

 

Signatura de l’Acord de Col·laboració entre la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca i l’AGEPIB 

Dia 27 de maig va tenir lloc, a la seu de la Direcció Insular d’Esports el Consell de 
Mallorca (DIE del CM), al poliesportiu Sant Ferran de Palma, la signatura de l’Acord de 
Col·laboració entre aquesta entitat i l’Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes 
Balears (AGEPIB). 

 

 

A l’acte van assistir la Directora insular 
d’Esports en representació del Consell de Mallorca, Sra. 
Margalida Portells i el President de l’AGEPIB Pep Lluis 
Berbel. 
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Signatura Conveni col·laboració entre l’Associació d’Empresaris d’Instal·lacions Esportives de 
Balears (AEIEB) i l’AGEPIB 

A les instal·lacions del Centre de Fitness Illes Marratxí es va procedir a la firma del 
Conveni entre l’AEIEB i l’AGEPIB, per part de la presidenta Naty Company i el president 
d’AGEPIB Pep Lluis Berbel, aquesta signatura suposarà un 15% descompte a la quota de 
l’Associació d’Empresaris d’Instal·lacions Esportives de Balears (AEIEB), per als associat a 
l’AGEPIB i un 15% descompte en la situació inversa.  
 

 

Moment de la signatura entre la Sra. Naty Company i Pep Lluis Berbel 

 

Participació de l’AGEPIB Els dies 7 i 20 de maig l’AGEPIB va participar en les reunions 
celebrades amb la consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, Sra. Fina 
Santiago i amb el seu Director General d’Esports Sr. Carles Gonyalons per tractar sobre les 
mesures  a prendre davant la pandèmia en el sector dels Centres de Fitness i instal·lacions 
esportives. 
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ALTRES NOTÌCIES I FORMACIONS D’INTERÈS 

 

        

Eines per la Gestió de les Entitats Esportives 
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• INSCRIPCIÓ A través del procés d’inscripció on-line de la pàgina web de Kiroleskola 
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/escuela-vasca-del-deporte/ 

o Clickar en el siguiente enlace: Inscripción, y seguir los pasos que se indican. 
o Dudas/consultas relacionadas con el proceso de inscripción: en el nº de 

teléfono 944032866 
o Fecha límite de inscripción: 03/06/2021. NÚMERO DE PLAZAS 100 personas 

por día de formación. PRECIO Actividad gratuït 

 
• PROPERA FORMACIÓ AGEPIB: Activitat Física i Medi Ambient, a càrreg de D. José 

Palacios Aguilar. President de l’Asociació de Educació Ambiental i del Consumidor, 
Bandera Blava, Ecoescoles, “Llave Verde” i Green Campus. Coordinador del Grup de 
Investigació en Activitats Aquàtiques i Socorrisme. Professor de "Activitats 
Aquàticques Saludables i Socorrisme" i "Jocs i Recreació Esportiva" Facultat de Ciències 
de l’Esport i l’Educació Física - Universidade da Coruña. 

RESUM, el medi ambient és un conjunt de valors naturals, socials i culturals existents en un 
lloc i moment determinats, que influeixen en la vida de l'ésser humà i de les generacions 
futures. Tenim l'obligació de treballar en el present perquè les generacions futures puguin 
gaudir d'aquest meravellós planeta. L'activitat física pot ser part activa en la millora de la 
sostenibilitat del nostre entorn. L'objectiu d'aquesta conferència serà aportar exemples 
concrets de sensibilització i participació en qüestions relacionades amb el medi ambient, 
incloent transferència de coneixement a la societat, saber fer i estils de vida més 
sostenibles. 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

NOTÍCIES D’INTERÈS 

 

• La justícia avala les competències del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport (CAFyD) en relació amb l’exercici físic orientat a la salut 

Compartim amb tots vosaltres un document de gran interès per als que som professionals de 
l'Activitat Física i de l'Esport. És una sentència que confirma que som competents en l'àmbit de 
l'exercici per a la salut. 
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“Consell COLEF, Conferència de Degans de CAFyD, ACAFDE, AECD i Anecafyde fan una crida a el 
respecte entre professions i professionals, sense oblidar que l'exercici físic no té cognoms i que 
la societat ha de comprendre que els màxims experts en la seva anàlisi , diagnòstic, 
planificació, execució, control i avaluació són les i els professionals amb titulació universitària 
en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (educadores i educadors físic esportius), sabent 
què, quan sigui necessari, el metge supervisarà el procés."  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/CirculoGestores/status/1397812327873929218?s=1006 

  

• TRAMITACIÓ AJUTS COVID Guia dels ajuts directes de l’Estat per a les empreses que 
han patit les conseqüències de la COVID-19 a les Illes Balears (Desplegament dels 
RDL 5/2021 i 6/2021  

 
 
 

http://www.infocal.org/noticias/file_585.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V Full Informatiu AGEPIB. Maig 2021 9 

 

 

AGEPIB agreix a totes les institucion, entitats i empreses la seva col·laboració i patrocini 

 


