
 
 
CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Número sessió: 3/2018 

Caràcter: Ordinària 

Data: 17 d’octubre 2018 

Hora: 19,00 hores (2a convocatòria) 

Lloc: Sala reunions Direcció d’Esports 

 
Hi assisteixen: 

NOM ENTITAT/ORGANITZACIÓ/INSTITUCIÓ 
CÀRREC DINS DEL 

CONSELL 
Josep Dapena Grup Municipal PSC Vicepresident 

Jordi Barrufet AMPA escola Sol Ixent Vocal  
Joaquim Torres Fundació Meritxell Vocal (se’n va en el 

punt núm. 5) 
Agustin Martin CE Pla d’en Boet Vocal (suplent) 

Dèlia Pont  Club FEM Mataró Vocal  

Alvaro Julián Club Voleibol Mataró Vocal 

Oscar Roberto Gil Grup Mpal. Ciutadans Vocal 

Francisco Martinez GA Lluïsos Mataró Vocal (suplent) 

Julio Garrido AE Boet Mataró Vocal 

Anna Maria Claus Unió de Botiguers Vocal 
Antoni Guirao Grup Mpal. CUP Vocal (s’incorpora al 

punt núm. 5) 
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 
Marisa Merchan Ajuntament de Mataró Presidenta 

Noemi Serra Fund. Tecnocampus Maresme Vocal 

Xavier Martinez SPAS Vocal  



 
Lluis Majuelo Tir esportiu Mataró Vocal 

Josep M. Font Grup municipal CiU Vocal  
Monica Lora Grup Mpal. PxC 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 

Xavier Carbonell Grup Mpal. ERC 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 
 
Abans de passar a donar compte del l’ordre del dia el Sr. Josep Dapena excusa a la Sr. 
Marisa Merchan i diu que ell com a vicepresident del Consell presidirà la reunió. 
 
Tot seguit i fóra de l’ordre del dia diu que venen 3 representants de l’associació Mataró 
LGTBI, Heidi Perez, David Domínguez i Mar Romero, explicant que el dia 19 de febrer del 
2019 es el dia de LGTBI a l’esport i estant treballant per fer algunes accions. 
Una possible proposta seria demanar a les entitats que difonguin la campanya. 
 

Ordre del dia: 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la reunió anterior del dia 22 de maig 2018  (1/2018). 
2. Balanç Santes esportives 2018. 
3. Informe sobre els acords amb escoles públiques de Mataró per la utilització de les pistes 

esportives escolars en horari no lectiu. 
4. Informe sobre l’atorgament de subvencions de concurs públic 2018 
5. Informe sobre el pas de la torxa dels Special Olympics 
6. Informe sobre el manteniment d’estiu a la piscina municipal 
7. Informe sobre la Mitja Marató 
8. Informe sobre l’inici de les activitats físiques per la gent gran 
9. Torn obert de paraules 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la reunió anterior del dia 22 de maig de 2018  

(1/2018). 
S’aprova, per unanimitat, l’acta núm. 01-2018 del dia 22 de maig de 2018. 
 

2. Balanç Santes esportives 2018. 
La Sra. Botey fa l’explicació de com van anar els actes esportius de les Santes, diu que hi 
van haver 33 actes, 1 dels quals era nou i 4 recuperats d’edicions anteriors, amb una 
participació aproximada de 9619 esportistes. 

 
3. Informe sobre els acords amb escoles públiques de Mataró per la utilització de les 

pistes esportives escolars en horari no lectiu. 
La Sra. Saborido explica que de des fa anys, per tal de poder donar cabuda a la demanda 
d’instal.lacions esportives que hi ha per part de les entitats esportives en horari extraescolar, 
s’estan utilitzant les pistes esportives de les escoles, per tal de regular aquests usos s’han 
signat convenis amb les escoles. 



 
Actualment hi ha signats 6 convenis amb escoles. 
 

4. Informe sobre l’atorgament de subvencions de concurs públic 2018 
El Sr. Grabolosa fa una explicació de les sol·licituds de subvencions i que s’han atorgat a 
les entitats esportives, tant a la convocatòria de promoció esportiva, com a la d’actes 
esportius extraordinaris.  
Diu que a la convocatòria de subvencions d’aquest any s’han donat punts a aquelles entitats 
que donen beques a esportistes amb risc d’exclusió social. 
Diu que aquest any s’ha anat més tard amb l’atorgament, ja que l’aprovació s’ha de fer 
conjuntament amb tots els serveis de l’àrea de drets socials i serveis a les persones i algun 
ha anat una mica més tard. 
 

5. Informe sobre el pas de la torxa dels Special Olympics 
La Sra. Botey explica que el dia 24 de setembre es va fer el pas de la torxa dels Special 
Olympics a Mataró.  
Diu que va ser un éxit de participació i d’implicació de les entitats d’esport adaptat. 
Explica que a cada relleu hi anava un esportista de les entitats acompanyats d’una persona de 
relleu de la ciutat de varis àmbits i que en tot el recorregut hi va haver molt de públic. 
A l’arribada es va fer l’encesa del peveter. 
 

6. Informe sobre el manteniment d’estiu a la piscina municipal 
La Sra. Pujol explica les principals accions de manteniment que es va fer a la piscina durant 
el període d’estiu. Les accions que es van fer són: 

- Nou banc sota els finestrals de la Piscina 
- Nous bancs als vestidors generals 
- Barana a l’escola d’accés 
- Rampes al renta-peus femení 
- Repàs de la pintura 
- Buidat, tractament i rejuntat del vas petit 
- Buidat i neteja del dipòsit compensador 
- Prevenció de la legionel·losi 
- Neteja i desinfecció de la instal.lació 

 
7. Informe sobre la Mitja Marató 

El Sr. Grabolosa fa una mica d’història de la Mitja Marató des dels seus origens, fa 20 anys, i 
els canvis que s’han anat produït durant aquests anys, canvis de dates, canvi de circuit, canvi 
d’espònsor. La nova data que es proposa es el dia 5 de maig, que encara està dins la 
temporada esportiva i la challenge de Mitges Maratons de la Diputació de Barcelona. 
El Sr. Guirao no veu be aquest canvi de dates, diu que els corredors populars els servia per 
preparar-se les Maratons, diu que pels corredors populars de Mataró era un orgull corre-la. 
El Sr. Martinez diu que el mes de maig és una bona data per fer la Mitja. 
El Sr. Saban diu que s’ha de buscar la data que afavoreixi la participació i que el mes de 
desembre fa molt de fred. 
El Sr. Grabolosa diu que la Mitja Marató no la perdérem i que es farà dins de la temporada 
esportiva. 
 

8.  Informe sobre l’inici de les activitats físiques per la gent gran 
La Sra. Botey explica que a principis de setembre es van iniciar les activitats físiques per la 
gent gran. Aquest any es va tenir de fer un nou concurs per tornar a adjudicar l’activitat i que 
va guanyar la mateixa empresa. 
Actualment hi ha 17 grups. 
 
 
 



 
9. Torn obert de paraules 

La Sra. Saborido dona compte de diferents comunicacions que han arribat al servei d’esports 
- Un correu electrònic del CE Futsal agraint la col.laboració de la Direcció d’Esports en 

l’organització del torneig de futbol sala dins les Santes esportives 
- Carta de la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol agraint la col.laboració en 

l’organització de la jornada del campionat de Catalunya de volei platja 
- Carta de la Presidenta del Club FEM Mataró agraïnt la col.laboració i implicació en 

l’organització del pas de la Torxa dels Special Olympics. 
 
La Sra. Saborido diu que el Consell de ciutat ja ha decidit els 18 projectes que passaran a la 
fase final de votació i que de les dues propostes que es van fer des del consell mpal. 
d’esports la de Fer un repàs general a totes les pistes poliesportives de les escoles públiques 
no ha passat a la fase final. 
Diu que les propostes en l’àmbit esportiu que han passat a la fase final són: 
A proposta dels Consells Municipals: 
- Projecte de reforma i ampliació dels vestuaris del Poliesportiu Mpal. Eusebi Millan. 
- Col.locació d’elements esportius a la platja del Callao 
A proposta de la ciutadania: 
- Velòdrom: Arranjament pista de rodament 
El període de votació és del 16 d’octubre al 6 de novembre. 
 
El Sr. Barrufet diu que a finals d’agost li va arribar una informació d’una campanya de 
l’Ajuntament al barri de Cerdanyola que es diu “Mataró educa’t”. 
Diu que s’estan ofertant activitats que xoquen amb el que s’està fent amb els jocs escolars, i 
que en el consell mpal. d’Esports no se n’ha parlat. 
Li sobta que des d’ensenyamenr s’ofereixin activitats esportives sense haver tingut en 
compte el servei d’esports. 
 
El Sr. Barrufet diu que el mes de juliol van tenir una reunió amb el Sr. Oscar Garcia de 
l’empresa Atlas on se’ls hi va presentar la proposta d’un projecte per recuperar les lligues 
alevins de bàsquet i handbol. 
Considera que l’empresa s’aprofita d’un projecte que ja havia presentat una entitat i que ara 
demana la col.laboració a aquesta entitat per tal de tirar endavant el projecte i no li sembla 
be. 
La Sra. Botey li explica el funcionament del projecte. 
 
El Sr. Robert diu que els hi acaben de comunicar que al Centre d’Esports el Sorrall hi ha 
hagut un petit incendi i que s’ha desallotjat la instal.lació, però que no ha sigut greu. 
 
Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20 hores i 50 minuts. 
 
 
 
 
 
 
Vice president 
Jose Dapena Calles 

    
             
Secretària 
M. Teresa Saborido Badia 

 
Mataró, 18 d’octubre de 2018 
 
 
 
 



 
 
Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1.- Acta  de la reunió anterior del dia 22 de maig 2018  (1/2018) 
2.- Quadre-resum de la participació en els actes esportius de les Santes 
3.- Model de conveni entre l’Ajuntament i les escoles públiques per l’ús dels equipaments 

esportius i educatius. 
4.- Decret de l’atorgament de subvencions de la convocatòria C-13/18 per a promoció 

esportiva. 
5.- Informe sobre les actuacions de manteniment realitzades a la Piscina Municipal durant els 

període d’estiu 
6.- Quadre informatiu dels grups del servei de l’activitat física per a la gent gran 


