
 
 
CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Número sessió: 1/2018 

Caràcter: Ordinària 

Data: 22 maig 2018 

Hora: 19,00 hores (2a convocatòria) 

Lloc: Sala reunions Direcció d’Esports 

 
Hi assisteixen: 

NOM ENTITAT/ORGANITZACIÓ/INSTITUCIÓ 
CÀRREC DINS DEL 

CONSELL 
Marisa Merchan Ajuntament de Mataró Presidenta 

Jordi Barrufet AMPA escola Sol Ixent Vocal  
Joaquim Torres Fundació Meritxell Vocal 

Angel Gomez CE Pla d’en Boet Vocal  
Josep Dapena Grup Municipal PSC Vocal 

Oscar Roberto Gil Grup Mpal. Ciutadans Vocal 

Xavier Carbonell Grup Mpal. ERC Vocal 
Monica Lora Grup Mpal. PxC Vocal 

Jordi Pelegri GA Lluïsos Mataró Vocal  

Julio Garrido AE Boet Mataró Vocal 

Miquel Sola Grup municipal CiU Vocal (suplent) 

Anna Maria Claus Unió de Botiguers Vocal 

Noemi Serra Fund. Tecnocampus Maresme Vocal 

Fco. Javier Donoso Grup Mpal. Partit Popular Vocal 

Juan Antonio Saban Fundació Maresme Vocal 

Beatriz Delgado AMPA Tomas Viñas Vocal 

M. Teresa Saborido Ajuntament de Mataró Secretària 
 
També hi assisteixen: 

NOM ENTITAT/ORGANITZACIÓ/INSTITUCIÓ 
CÀRREC DINS DEL 

CONSELL 
Pere Robert Direcció d’Esports Director 

Salvador Grabolosa Direcció d’Esports Tècnic d’Esports 

Mayra Botey Direcció d’Esports Tècnica d’Esports 

Anna Pujol Direcció d’Esports 
Directora Piscina 
Municipal 

 
S’excusen: 

NOM ENTITAT/ORGANITZACIÓ/INSTITUCIÓ 
CÀRREC DINS DEL 

CONSELL 
Dèlia Pont  Club FEM Mataró Vocal  

Alvaro Julián Club Voleibol Mataró Vocal 



 
 

No assisteixen: 

NOM ENTITAT/ORGANITZACIÓ/INSTITUCIÓ 
CÀRREC DINS DEL 

CONSELL 
Diego Giraldez UGT Vocal 

Joaquim Navarro AV Pla d’en Boet – el Rengla Vocal 

Antoni Guirao Grup Mpal. CUP Vocal 

Matias Rodriguez Grup Mpal. Volem Mataró Vocal 

Ruben Vives Centre Atlètic Laietania Vocal 

David Rivera Club Futsal Mataró Vocal  

Susanna Romero Col.legi d’Advocats Mataró Vocal 

Xavier Martinez SPAS Vocal  

Lluis Majuelo Tir esportiu Mataró Vocal 
 

Ordre del dia: 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la reunió anterior del dia 30 de novembre 2017 

(4/2017). 
2. Aprovació Pla anual Consell Municipal d’esports 2018 
3. Aprovació Memòria Consell Municipal d’Esports 2017 
4. Propostes d’actuacions pels pressupostos participatius 2019 
5. Informe sobre les subvencions concurs públic 
6. Informe de la posta  en marxa del club esport jove 
7. Informe sobre les inversions en instal· lacions esportives municipals 
8. Torn obert de paraules 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la reunió anterior del dia 30 de novembre de 2017 

(4/2017). 
S’aprova, per unanimitat, l’acta núm. 04-2017 del dia 30 de novembre 2017 
 

2. Aprovació Pla anual Consell Municipal d’esports 2018 
La Sra. Saborido explica que cada any s’elabora el pla anual del Consell Municipal 
d’Esports, on es recullen els principals temes que s’hauran de tractar en el si del mateix, i es 
fa una periodificació de les reunions, remarcant que aquesta es orientativa i que per raons del 
servei potser que hi hagin alguns canvis. 

S’aprova el Pla anual del Consell Municipal d’Esports de l’any 2018. 

 
3. Aprovació Memòria Consell Municipal d’Esports 2017 

La Sra. Saborido explica que a l’igual que en el punt anterior anualment es fa una memòria 
de l’any anterior del Consell Municipal d’Esports, on es fa un recull dels temes tractats en el 
mateix i els acords. 

S’aprova la Memòria del Consell Municipal d’Esports de l’any 2017. 

 
4. Propostes d’actuacions pels pressupostos participatius 2019 

La Sra. Merchan diu que l’Ajuntament torna a posar en marxa els pressupostos participatius. 
 
La Sra. Saborido explica que l’Ajuntament ha posat en marxa el procés per elaborar els 
pressupostos participatius, per els quals hi ha destinats 1.000.000 euros. 

Diu que les propostes que es presentin han de ser per un import màxim de 330.000 euros, i 
que cada Consell de participació en pot presentar dues. 



 
 

El procés consta de 4 fases: 

1.- Fase de propostes (17/05 al 7/06) 
 On els Consells, ciutadania i entitats presenten les propostes 
2.- Fase de suports (17/06 al 10/07) 

Les dues propostes de cada un dels consells municipals passen directament a la següent    
fase 
Les propostes de la ciutadania i de les entitats han de tenir un mínim de 75 suports per 
passar a la següent fase i una mateixa persona pot donar 5 suports. 

3.- Fase de valoració tècnica (juliol a mitjans d’octubre) 
     La valoració tècnica la fa una comissió tècnica i la valoració política el govern municipal. 

  El Consell de ciutat prioritzarà totes les propostes dels consells i un màxim de 20 
propostes presentades a títol individual 

4.- Fase de votació (16/10 al 6/11) 
     Es posaran a proposta 12 dels consells i 6 de la ciutadania. 
 
Tot seguit diu que s’han presentat 3 propostes:  
1.- Ampliació número de vestuaris al poliesportiu municipal Eusebi Millan 
2.- Protecció per l’entrada d’aigua a la coberta de l’Eusebi Millan 
3.- Fer un repàs general a totes les pistes poliesportives de les escoles públiques 
 
El Sr. Garrido diu que com que les propostes 1 i 2 les ha presentat l’AE Boet, retiren la 
proposta número 2. 
 
Per el que s’aprova presentar les següents propostes pels pressupostos participatius: 
1.- Ampliació número de vestuaris al poliesportiu municipal Eusebi Millan 
2.- Fer un repàs general a totes les pistes poliesportives de les escoles públiques 
 

5. Informe sobre les subvencions concurs públic 
El Sr. Grabolosa diu que estem a la meitat del procés i explica el procés: 
- El mes de febrer es van començar les bases específiques d’esports 
- El mes de març es van aprovar les bases i es va obrir el període de presentació que es va 

acabar el 22 de maig. 
- Maig juny estudi de les sol·licituds i aprovació i comunicació de les mateixes. 

 
A nivell esportiu hi ha dues convocatòries:  
- Promoció esportiva (activitat de tot l’any) – 214.600,00 
     S’han presentat 47 sol·licituds 
- Activitat esportives extraordinàries: 

o 8.000 per activitats d’entitats de caràcter oficial i  que es facin a Mataró 
o 1.000 per activitats d’associacions de veïns 

S’han presentat 23 sol·licituds 
 

S’ha tingut d’enviar cartes a 36 entitats reclamant documentació (això suposa unes 45 
sol·licituds) 
 

6. Informe de la posta  en marxa del club esport jove 
La Sra. Botey explica que aquest és un programa dirigit a secundària (12-18 anys), per 
intentar arribar a col·lectius de nois i noies que no fan esport. 
Tota la informació i tramitació de les inscripcions es fan a traves de la web. 
La proposta d’esports són: Tennis, Rem, Fitness, natació, escalada i atletisme. 
Properament se n’afegiran 3 més: BMX, esgrima i snorkel 
Aquesta oferta es fa en horari de 15,00 a 17,00 hores. 



 
Pel que fa als jocs escolars comentar que aquest curs s’han pagat des de l’Ajuntament totes 
les fitxes d’esportistes del participants als Jocs escolars, aproximadament unes 1300 fitxes. 
 

7. Informe sobre les inversions en instal·lacions esportives municipals 
El Sr. Robert explica les inversions que hi ha en marxa a les instal· lacions esportives 
municipals i les previstes per aquest any. Diu que qui gestiona les inversions son els serveis 
municipals de l’Ajuntament. 
Aquests projectes són: 
- Climatització piscina municipal 
- 2a. fase camp municipal de futbol de Cirera – graderia 
- Instal· lació mòdul i enllumenat pistes petanca camí del mig 
- Petanca l’Esplanada, era una concessió a favor de la Penya l’Esplanada qui ha demanat 

retornar-ho a l’Ajuntament. Les instal· lacions han de complir la normativa vigent 
- Accessibilitat poliesportiu municipal Eusebi Millan 
- Lavabos adaptats del palau mpal. Josep Mora 
- Lavabos adaptats camp mpal. futbol Pla Boet 
- Renovació gespa i reg camp mpal. d’esports 
- Substitució tartan estadi mpal. atletisme 
- Construcció pista polivalent Camí del Mig 
- Connexió tub ver a: 

o Poliesportiu Municipal Eusebi Millan 
o Camp municipal de futbol can Xalant 
o Camp municipal futbol Pla Boet 

El ple va aprovar un pressupost per inversions a les instal· lacions esportives municipals de 
2.000.000,00 
El Sr. Barrufet diu que el parquet del poliesportiu municipal del Teresa Maria Roca s’obre i 
pregunta si està previst arreglar-ho. 
El Sr. Grabolosa diu que s’està mirant quina solució es pot fer. 
 

8. Torn obert de paraules 
La Sra. Merchan dona compte de 3 comunicacions que s’han rebut agraint la col·laboració 
de la Direcció d’Esports en l’organització de diferents actes, aquestes són: 

- Fundació FC Barcelona – Organització del programa escolar Barça Kids 
- Vota ciclista a Catalunya – Organització de la sortida de la 2a etapa de la volta 
- Federació Catalana de Futbol – Organització d’una jornada de la campanya 

“Orgullosa” 
El Sr. Saban felicitat al Sr. Grabolosa per la concessió de la medalla al mèrit professional de 
1a categoria. 
El Sr. Garrido diu que col·labora en l’organització de la caminada a favor de l’Alzehimer, i 
que dins dels actes de la festa major de Cerdanyola es farà un partit de futbol entre els 
veterans del FC Barcelona i els del Cerdanyola a favor de l’Alzheimer. 
 
Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20 hores i 30 minuts. 
 

 
Presidenta 
Marisa Merchan Cienfuegos 

    
                     
Secretària 
M. Teresa Saborido Badia 

 
Mataró, 23 de maig de 2018 
 



 
 
Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

2.- Acta de la reunió del 30 de novembre 2017 (04-2017) 
3.- Informe anual 2017 
4.- Pla anual 2018 
5.- Resum procés pressupostos participatius 
6.- Fulletó informatiu dels pressupostos participatius 


