
 

 
 
CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 
 

Número sessió: 4/2021 

Caràcter: ordinari 

Data: 21 de desembre de 2021 

Hora: 19 h 

Lloc: Sessió telemàtica  

 

Hi assisteixen: 

Beatriz  Delgado Castro                                                                                    President/a 

Mayra Botey Plana 

Dèlia Pont Garriga ( Club esportiu FEM) 

David Rivera Mora ( Club esportiu Futsal Mataró) 

Joaquim Torres Fernandez ( Fundació Meritxell) 

Lluis Albesa Albiol ( Fundació Tecnocampus Mataró Maresme) 

Paco Martinez ( Grup Atletisme Lluïsos Mataró) 

Anna Ma Claus ( Societat Pesca i activitats subaquàtiques) 

Miquel Sola Suris ( Grup Municipal Junts per Mataró) 

Lluís Pinyol ( Grup Municipal ERC) 

Raul Yeste Muñoz ( Unió Deportiva Mataronesa) 

Javier Molina ( IE Mar Mediterrània) 

Marc Vilà Sala ( Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t) 

Jordi Molí Bou ( Club Gimnàstic Mataró) 

Lorenzo Rueda Maqueda ( Club Joventut Handbol Mataró) 

Jordi Barrufet Olmo ( AMPA Escola Sol Ixent) 

Joan Antoni Saban ( Club Esportiu FEM)  

 

Secretari/ària 
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També hi assisteixen:  

Salvador Grabolosa 

Pol Cantó  

Joan Ramon Jimenez 

Anna Pujol 

 

 

Duilio Benza 

Eva Baltasar 

Eusebi Brosa 

 

S’excusen:  

Lluis Albert Majuelo Almirante ( Club Tir Esportiu Mataró) 

Francisco Garcia Cortada ( Grup Municipal ECPM_ECG) 

Jose Dapena ( Grup Municipal PSC-CP) 

 

No assisteixen:  

Susanna Romero Soriano ( Il.lustre Col.legi d’Advocats de Mataró) 

Joan Navarro ( AV Pla de’n Boet- El Rengle) 

Marius Gabriel Paraschiv ( Grup Municipal de Ciutadans) 

Rafael Calvo Gámiz ( CE Pla de’n Boet) 

Francisco Javier Mateo Amores ( Unió Esportiva Mataró)  

Oriol Vives Serrat ( Associació Promoció Negoci Empresa Mataró) 

Andreu Novakosky ( Centre Atlètic Laietània) 

 

Cap de Servei 

Tècnic d’Esports 

Tècnic d’Esports 

Directora de la Piscina 
Municipal  

 

Tècnic OMIC 

Tècnica OMIC 
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Ordre del dia: 

1. Aprovació , si s’escau, de l’acta de la reunió anterior ( 3/2021 de 21 d’octubre). 

2. La nova mirada de l’OMIC en l’atenció a les persones consumidores: El programa transversal 
de lluita contra les desigualtats en les relacions de consum. 



 

 

3. Nou conveni de col·laboració Ajuntament- TCM pel projecte Club Esportiu Tecnocampus 

4. Pacte per l’impuls del futbol femení. 

5. Bases reguladores de la Nit de l’Esport 2022i designació Nou Jurat Nit de l’Esport. 

6. Subvencions de promoció esportiva i risc d’exclusió social.  

7. Activitats de nadal 2021-22 

8. Balanç esportiu any 2021 

9. Torn obert de paraula  

 

 

 

1. Aprovació , si s’escau, de l’acta de la reunió anterior ( 3/2021 de 21 d’octubre). 

 
S’aprova l’acta de la última sessió. La Sra Delgado aprofita per recordar la possibilitat de formar part de 
la Comissió d’Esport i escola, ja sigui durant la sessió d’avui com a posteriori per correu o verbalment a 
la Direcció d’Esports.  
 

2. La nova mirada de l’OMIC en l’atenció a les persones consumidores: El programa 
transversal de lluita contra les desigualtats en les relacions de consum. 

 
Els tècnics de l’OMIC Sr Benza, Sr Brossa i Sra Baltassar expliquen la seva funció, el servei ( oficina 
municipal d’informació al consumidor) se centra en tramitar queixes i denúncies dels habitants del 
municipi en relació a les desigualtats de consum. Sobretot, es pretén centrar-se als col·lectius 
vulnerables i per tot això, l’objectiu és apropar-se a les entitats per tal que aquestes puguin traslladar les 
seves casuístiques respecte els ciutadans amb qui està relacionada la seva entitat i això doni informació 
per perfilar protocols i que aquests siguin ajustats i eficaços. A l’apartat de la web municipal de consum 
s’anirà bolcant també les informacions i dades més necessàries de cara als ciutadans. Es plantegen 
diferents problemàtiques tipus o casos en que pot ser útil l’OMIC i que pot ajudar a arribar a tota la 
ciutadania.  
La demanda que es fa a les entitats i membres del Consell Municipal d’Esports és que siguin xarxa i 
altaveu per conèixer aquest recurs i vehicular les queixes o incidències de manera efectiva. Al full 
adjunt del programa que s’ha fet arribar amb la convocatòria hi ha les dades de contacte per qualsevol 
informació complementària. Es recull també la proposta de poder aplicar la informació a nivell de 
xarxes. 

 

3. Nou conveni de col·laboració Ajuntament- TCM pel projecte Club Esportiu Tecnocampus 
 
La Sra Botey explica el nou conveni que està a punt de signar-se amb Tecnocampus i que recull 
actuacions que ja s’estaven duent a terme  conjuntament amb d’altres que s’hi afegiran.  
La idea és establir una oferta ajustada i interessant pel col·lectiu d’universitaris amb el treball en xarxa 
de les entitats i clubs que s’hi adhereixen.  
Es recull un format d’un programa que es va mirar d’implementar fa un temps per secundària i no va 
prosperar; a través de la plataforma que ja es va crear llavors i que s’ha cedit a TCM es proposa 
l’activitat dels clubs interessats amb la tasca facilitadora de la Direcció d’Esports i TCM. Actualment, 
hi ha 14 ofertes a les que podran accedir des del mes de gener els estudiants del TCM que s’inscriguin 
al Club Esportiu TCM. Aquest paquet d’oferta està viva i s’anirà modulant i renovant a cada temporada 
en base la disponibilitat, viabilitat de les entitats i els interessos dels estudiants.  



 

 
De manera complementària, per part de TCM s’oferiran beques a esportistes de relleu de les entitats 
adherides, s’obrirà una línia de patrocini per un dels àmbits d’esport de la ciutat i s’incorporarà l’esport 
universitari als premis del Jurat de la Nit de l’Esport.  
El Sr Albesa explica que pel que fa tota la comunitat de TCM, uns 3500 estudiants es podran beneficiar 
d’aquesta col·laboració.  
El Sr Barrufet demana per la relació d’aquest programa amb les beques que anteriorment s’havien donat 
a través de l’Associació Junts per l’Esport. La Sra Botey explica que tot i que aquest programa neix de 
0 , recull actuacions i ajuts que ja venien d’antigues col·laboracions com la de Junts per l’esport que 
actualment havia quedat més obsoleta.  
 
 

4. Pacte per l’impuls del futbol femení. 

 

El Sr Grabolosa explica els antecedents del pacte que s’està treballant actualment. Al 2006, 
l’Ajuntament va fer un pacte amb la Comissió de clubs de futbol del moment un Pla de millora de 
futbol de Mataró. Recolliria una millora de les IEM, la promoció del futbol base, les millores en 
formació i també pel que fa una part de la millora de l’esport femení. Actualment, hi ha 5 clubs que 
tenen futbol femení amb 17 equips i unes 250 jugadores. El projecte va en la línia de sumar els recursos 
amb diferents objectius: augmentar la quantitat de practicants, incorporar equips de base, la millora en 
la competició, i arribar a un projecte piramidal únic de ciutat. Es crearia una comissió i se signaria un 
conveni de manera conjunta per materialitzar aquestes actuacions. El conveni incorporaria un conveni 
ètic entre clubs, i la línia de formació de tots els agents implicats. Hi hauria una modificació 
pressupostària d’aquest any, amb continuïtat també l’any vinent per dotar i consolidar aquest suport al 
futbol femení. Hi ha una figura de coordinació que facilitarà aquest treball conjunt.  

El Sr Piñol demana pel numero de fitxes a nivell de futbol de la ciutat. La Sra Delgado diu que a les 242 
de futbol s’afegeixen també les 90 de futbol sala. A nivell comparatiu dels equips masculins, hi ha més 
de 3000 esportistes federats.  

 

5. Bases reguladores de la Nit de l’Esport 2022 i designació Nou Jurat Nit de l’Esport. 

El Sr Cantó explica que la propera  Nit de l’esport tindrà lloc divendres 8 d’abril, al Monumental, 
recuperant tots els premis habituals i que en la última edició no es van poder atorgar degut a la 
suspensió de moltes competicions arrel de la pandèmia l’any 2020. S’afegirà també premis a nivell 
d’esport universitari. En els propers dies, s’enviaran els enllaços i qüestionaris per començar a tenir les 
propostes. Aquestes es presentaran al Jurat , que s’hauria de configurar en breu. Així doncs, els 
membres del Consell que manifesten el seu interès en participar són:  Joan Antoni Saban, Miquel Sola, 
Paco Martinez, Raul Yeste, Jordi Barrufet, Dèlia Pont, David Rivera i Lluís Albesa. S’hi incorporaran 
els membres que hi estiguin interessats a posteriori i els periodistes.  

La Sra Pont demana que pugui quedar diferenciat l’esport adaptat de l’esport paralímpic i que quedin 
clares les diferents casuístiques de cadascun per tal que no es faci un tractament conjunt de les tres 
tipologies diferents. El Sr Cantó ho recull i traslladarà a nivell de Jurat que es pugui debatre i posar 
sobre la taula per afinar el que calgui abans de determinar els premis d’enguany. A nivell de Consell es 
recull aquest debat i s’acorda que aquest es pugui traslladar a nivell de Jurat.  

El Sr Albesa demana pels criteris referents als premis a nivell d’esport universitari. El Sr Cantó explica 
que sempre es vincularan a esportistes de Mataró o a estudiants de TCM que estiguin competint en 
àmbit universitari. El Sr Grabolosa recorda que aquest nou àmbit als premis està també recollit en el 
conveni de col·laboració TCM- Ajuntament. El treball del Jurat acabarà de definir les línies de 
mencions en aquest nou àmbit. 

 



 

 

6. Subvencions de promoció esportiva i risc d’exclusió social. 

El Sr Grabolosa explica els diferents tipus de subvencions concurs públic, amb unes bases públiques i 
també relacionades amb les que es convoquen des dels diferents serveis municipals  ( dins d’aquestes h 
ha les de  promoció esportiva, referent a les activitats regulars de tot l’any i les extraordinàries) 

Del primer bloc , hi ha 46 sol·licituds ateses, de  39 clubs i per valor de  212.537.41 eur i que afecten 
9000 esportistes. 

Del bloc d’activitats extraordinàries: 14 sol·licituds acceptades , de 7 clubs per valor de 8914.19 euros  

La convocatòria dels ajuts a entitats que ofereixen places a infants i joves amb risc d’exclusió social, 
són una via diferent i sempre van associades a col·lectiu que vinguin vinculats des de Benestar Social. 
Cada entitat pot oferir un màxim de 5 places per un màxim de 200 euros cadascuna. S’han presentat 10 
sol·licituds de 10 clubs per valor de 9000 euros que s’han atorgat amb 45 places.  

Per últim hi ha les subvencions nominatives que s’estableixen per convenis i són d’atorgament directe. 
A 2021 , han suposat 26 convenis aprovats per valor de 210.778 euros. Els conceptes poden ser 
promoció escolar, promoció de l’esport adaptat o gestió d’us.  

El Sr Molí demana si cal que l’esportista que sol·liciti la subvenció per risc d’exclusió social, estigui ja 
prèviament al club o pot entrar-hi a posteriori. El Sr Grabolosa explica  que sol ser-ho així tot i que 
també pot ser a l’inrevés sempre que l’esportista ja estigui vinculat a Benestar Social. En cas de 
conèixer casos que poden encaixar-s’hi, sempre passarà per un treball conjunt amb Benestar Social per 
mirar-ho de vincular segons els circuits establerts.  

El Sr Torres demana per les vies per on accedir a la informació de distribució i atorgaments de les 
subvencions. El Sr Grabolosa explica que tot serà públic a través del Portal i si cal es pot fer arribar per 
correu electrònic.  

 

7. Activitats de nadal 2021-22 

La Sra Botey explica que a dia d’avui i amb l’increment de contagis, han quedat modificades o 
ajornades algunes de les activitats programades a nivell de Nadal. L’últim cap de setmana passat es va 
poder dur a terme la Christmas Bike, la Swimsilvestre i el Torneig d’hivern de volei platja SVA Tour. 
De la resta d’activitats programades ( a nivell de via pública), es mantenen la cursa de Laietània i la 
Copa Nadal. La primera banyada se suspèn enguany com a mesura preventiva. 

 

8.  Balanç esportiu any 2021 

La Sra Delgado fa un balanç esportiu de les activitats, funcionament i estat de les IEM durant l’any 
2021: Programes municipals , activitats a les IEM, Jocs escolars i suport a l’esport a l’escola, entitats i 
escoles usuàries habituals i puntuals a les IEM, col·laboració i suport als esdeveniments esportius 
ordinaris i extraordinaris, manteniments i millores a les IEM. 

Ha estat un any difícil però de tota manera s’ha anat tirant endavant amb les activitats, programes i 
promoció i ajut a l’esport a la ciutat. 

El Sr Molí fa constar l’agraïment a nivell de la millora de la instal·lació a nivell de gimnàstica. 

El Sr Torres fa constar l’èxit del Mataró- Tokio a nivell escolar també com un esdeveniment de relleu 
d’aquest any.  

El Sr Yeste demana pel calendari de les obres al Camí del Mig i per la previsió d’esdeveniments de 
relleu previstos pel proper 2022. La Sra Delgado diu que si no hi ha imprevistos, quan acabin les obres 
de Rocafonda, començaran les del Camí del Mig.  



 

El Sr Piñol fa esment del Campionat del Mon d’handbol que ha tingut lloc recentment a Granollers i 
manifesta  

I que hi haurà confirmats diferents esdeveniments esportius de relleu que a mesura que estiguin tancats, 
es confirmaran a les properes sessions del Consell Municipal d’Esports.  

El Sr Barrufet demana per l’estat del  bar del Teresa Ma Roca. La Sra Delgado explica que està previst 
que surti la licitació per l’inici d’any.  

El Sr Piñol fa esment del Campionat del Mon d’handbol que ha tingut lloc recentment a Granollers i 
manifesta que seria interessant que Mataró pugués acollir esdeveniments d’aquest nivell. En aquest 
sentit, són esdeveniments que han de vincular també una estructura hotelera i de ciutat suficient àmplia 
per encabir-ho.  

Es crea un debat amb aquesta necessitat, la viabilitat d’aquests projectes i la disponibilitat per seguir-ne 
parlant i treballant-hi.  

 

9. Torn obert de paraula  

La Sra Botey comunica que un cop recollida la proposta del Consell territorial de Cerdanyola i ja 
s’havia acordat en el Consell Municipal d’Esports del  mes de juny, es traslladarà a Ple la proposta de 
nom Remigio Herrero per la Pista exterior de Cerdanyola.  

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.40 h. 

 

 

 

 

Presidenta 

Beatriz Delgado Castro 

 

Secretària 

Mayra Botey Plana 

 

 

Mataró,  17 de gener de 2022 


