
 

 
 
CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 
 

Número sessió: 1/2022 

Caràcter: ordinari 

Data: 30 de març de 2022 

Hora: 19 h en primera convocatòria i 19.15 en segona convocatòria 

Lloc: Oficines del Servei d’Esports ( C/ Sant Cugat, 169)  

 

Hi assisteixen: 

Beatriz  Delgado Castro                                                                                    President/a 

Mayra Botey Plana 

Dèlia Pont Garriga ( Club esportiu FEM) 

Joaquim Torres Fernandez ( Fundació Meritxell) 

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) 

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

Jordi Molí Bou ( Club Gimnàstic Mataró) 

Jordi Barrufet Olmo ( AMPA Escola Sol Ixent) 

Lluis Albert Majuelo Almirante ( Club Tir Esportiu Mataró) 

Francisco Javier Mateo Amores ( Unió Esportiva Mataró) 

 

També hi assisteixen:  

Secretari/ària 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

 

Salvador Grabolosa 

Pol Cantó  

 

Cap de Servei 

Tècnic d’Esports 

 

S’excusen:  

Anna Pujol 

 

Andreu Novakosky ( Centre Atlètic Laietània) 

Raul Yeste Muñoz ( Unió Deportiva Mataronesa) 

Javier Molina ( IE Mar Mediterrània) 

Oriol Vives Serrat ( Associació Promoció Negoci Empresa Mataró) 

 

Directora de la Piscina 
Municipal  

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 



 

 

  

No assisteixen:  

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

David Rivera Mora ( Club esportiu Futsal Mataró) 

Lluis Albesa Albiol ( Fundació Tecnocampus Mataró Maresme) 

Jose Dapena ( Grup Municipal PSC-CP) 

Francisco Garcia Cortada ( Grup Municipal ECPM_ECG) 

Lorenzo Rueda Maqueda ( Club Joventut Handbol Mataró) 

Antonia Merchan- Cienfuegos (CB Maresme Boet Mataró 3 Viles)  

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

Marius Gabriel Paraschiv ( Grup Municipal de Ciutadans) 

Rafael Calvo Gámiz ( CE Pla de’n Boet) 

 

 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

  

Ordre del dia: 

1. Aprovació , si s’escau, de l’acta de la reunió anterior ( 4/2021 
de 21 de desembre). 

2. Pressupostos participatius. 

3. Campanya Mou-te amb cor. 

4. Situació d’inversions i millores de les IEM. 

5. Actes esportius de relleu ciutadà.  

6. Torn obert de paraula.  

 

 

1. Aprovació , si s’escau, de l’acta de la reunió anterior ( 4/2021 de 
21 de desembre). 

- S’aprova la última acta de la reunió del Consell del dia 21 de 
desembre de 2021. ( 04/2021) 

 

2. Pressupostos participatius 

- Seguint amb el calendari de la recollida de propostes de 
pressupostos participatius d’enguany, és moment de prioritzar i 
presentar les dues opcions més votades del Consell Municipal 
d’Esports, pel que fa a matèria esportiva. Si bé no ha arribat cap 
proposta prèviament a la reunió, es recullen a la mateixa, diferents 
opcions que proposen algun dels membres que en formen part.  

 



 

Un cop presentades i exposades, es voten i prioritzen, sent aquest el 
resultat:  

 

1. Millora dels vestidors i WC de l’Estadi Municipal d’Atletisme. 

2. Remodelació i millora del paviment de la Pista Poliesportiva 
de La Llàntia.  

3. Instal·lació de visera a algun dels camps de futbol per cobrir 
zona exterior de graderia 

4. Instal·lació de carpa polivalent a algun espai públic que pugui 
servir per entrenaments i joc lliure de bàsquet. 

5. Millora accés Camp de Tir Can Canyameres. 

6. Millora imatge entrada Velòdrom Municipal.  

 

Una proposta de millora de les pistes escolars es va derivar per 
àmbit al Consell escolar.  

La presentació de les dues propostes més votades pel seguiment en 
el procés no treu que se’n puguin presentar d’altres a nivell 
individual i segueixen el procés fixat d’adhesions. 

Finalment, les propostes es faran arribar al Servei d’Estratègia 
segons priorització amb les dades tècniques necessàries per tal de 
seguir amb el procediment.  

 

3. Campanya Mou-te amb cor 

- Després de l’aturada per pandèmia, es recupera enguany la 
campanya Mou-te amb cor, que aglutina activitats esportives 
solidàries... en unes setmanes es farà la presentació oficial i es 
bolcarà de nou a la web tota la informació els actes que s’han anat 
incorporant, tan per dades de l’activitat com del retorn de 
recaptació o promoció de la causa representada. Durant tot l’any la 
web estarà viva per anar hi afegint esdeveniments  si s’escau.  

 

4 . Situació d’inversions i millores a les IEM 

-  Es fa un repàs de l’estat de les inversions;  

Les previstes a 2021:  

* Nou reg i gespa artificial de Cerdanyola 

* Inici a mes d’agost aprox de les obres de l’Eusebi Millan ( 
cobertura i parquet) , s’estan estudiant les afectacions i com 
minimitzar-les en els usos de les entitats usuàries.  



 

* 3a fase de les obres de Cirera 

* Arranjament de pistes de petanca de La Llàntia 

* Obres per instal·lació tub verd a Pla de’n Boet i Can Xalant. 

* Gespa Camp futbol Rocafonda 

* Goteres Teresa Ma Roca 

* Filtracions Graderia i claraboia Camí del Mig 

* Millores del streetworkout 

* Xarxes Vista Alegre-Molins 

*Canvi neteja fons Piscina Municipal 

La previsió a 2022:  

* Reforma Vestidors Vista Alegre-Molins 

* Cobertura Pista poliesportiva Cirera 

* Canvi gespa Can Xalant 

* Actuacions pista petanca Rocafonda 

* Obres  Casal de joves... durada llarga de 18 mesos aprox, afectació 
de l’activitat del club i per tant, cerca d’alternatives per minimitzar-
ne l’impacte 

* Mòduls de Can Xalant  

Altres actuacions de millora pendents:  

*Actuacions de millora al Camí del Mig 

*Il·luminació i altres actuacions al Circuit Municipal de Cros 

 

5 . Actes esportius de relleu ciutadà 

- En l’àmbit federat , hi ha previstos esdeveniments de relleu com el 
Torneig Internacional de Tennis  Ciutat de Mataró i el Campionat 
d’Espanya Màster de llarga distància de natació. 

- En l’àmbit de lleure, hi ha previstos esdeveniments de relleu com 
una de les proves del Campionat de Catalunya de Volei Platja Vichy 
Catalan i diferents Campionats de Catalunya per persones amb 
discapacitat individual , organitzades per l’ACELL i amb una 
implicació important del Servei d’Esports . 

 

6 . Torn obert de paraula 

 - El Sr Pinyol demana per la implicació que pot haver o no a nivell de 
Vela pel que fa la Copa Amèrica. La Sra Delgado indica que estarem 
amatents.  



 

- El Sr Sola exposa coneixement d’incidències en les obertures i 
consergeria de la pista Remigio Herrero en col·lectius com Escola les 
Aigües. S’acorda demanar més informació d’aquest tema i vetllar i 
garantir per minimitzar qualsevol incident en aquest sentit.  

La Sra Delgado fa un recordatori de la celebració de la propera 
edició de la Nit de l’Esport el proper 8 d’abril.  

 
  

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.50 h. 

 

 

 

 

 

Presidenta 

Beatriz Delgado Castro 

 

Secretària 

Mayra Botey Plana 

 

 

Mataró,  16 de maig de 2022 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


