
 

INFORME ANUAL ANY 2017 

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS  
 

Nombre de sessions realitzades: 4 

Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats): 52% 

 

Temes tractats (en funció dels ordres del dia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la reunió anterior del dia 15 de desembre de 2016 

(4/2016). 

2. Aprovació Pla anual Consell Municipal d’esports 2017 

3. Aprovació Memòria Consell Municipal d’Esports 2016 

4. Procés participatiu: debat sobre educació a Mataró  

5. Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la reunió anterior del dia 20 de febrer de 2017 (1/2017). 

6. Presentació dels pressupostos participatius 

7. Renovació dels membres dels consells municipals 

8. Informe sobre la campanya “Mou-te amb cor” 

9. Informe sobre les inversions a les instal· lacions esportives municipals 

10. Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la reunió anterior del dia 26 d’abril de 2017 (2/2017). 

11. Propostes d’actuacions pels pressupostos participatius 2018 

12. Informe sobre les Santes Esportives 

13. Informe sobre el Pla de Millora de l’esport escolar 

14. Informe sobre l’atorgament de subvencions 

15. Informe sobre la 3a. Jornada d’esport adaptat i altres actuacions d’esport inclusiu. 

16. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal del Partit Popular sobre l’impacte del 

descens de natalitat als clubs esportius de la ciutat. 

17. Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la reunió anterior del dia 22 de juny  de 2017 (3/2017). 

18. Presentació dels nous membres del consell 

19. Elecció de representants del Consell Municipal d’Esports al Consell de Ciutat 

20. Estat dels pressupostos participatius 

21. Balanç de les Santes Esportives 

22. Informe sobre l’inici del Jocs Escolars. 

23. Mitja Marató i Marató Escolar 2017 

24. Nit de l’Esport 2018 

25. Informe de l’estat de les inversions en instal.lacions esportives municipals 
 



 

 

 

 

Nivell de debat dels temes tractats (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat de generar propostes i/o discussió) 

 

 

 

 

 

Recull d’acords (segons documents de recull d’acords) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mataró,  5  de febrer  de 2018 

1. Procés participatiu: debat sobre educación a Mataró 

2. Propostes d’actuacions pels pressupostos participatius 2017 

3. Pla de Millora de l’Esport escolar 

4. Nit de l’Esport 2018 

1. S’aprova, per unanimitat, l’acta núm. 04-2016 del dia 15 de desembre 2016. 

2. S’aprova el Pla anual del Consell Municipal d’Esports de l’any 2017. 

3. S’aprova la Memòria del Consell Municipal d’Esports de l’any 2016. 

4. S’aprova, per unanimitat, l’acta núm. 01-2017 del dia 20 de febrer de 2017. 

5. S’aprova, per unanimitat, l’acta núm. 02-2017 del dia 26 d’abril de 2017, amb la modificació a 

l’acta núm. 02-2017 del dia 26 d’abril, en la qual entre els assistents i tenia de figurar el Sr. Juliol 

Garrido. 

6. S’aprova proposar les següents actuacions pels pressupostos participatius: 

1.- Fer un repàs general a totes les pistes poliesportives de les escoles públiques 

2.- Ventilació del poliesportiu municipal Eusebi Millan 

7. S’aprova, per unanimitat, l’acta núm. 03-2017 del dia 22 de juny 2017 

8. S’aprova que formaran part dels Jurat Nit de l’Esport 2018 els següents vocals del Consell 

- Juan Antonio Saban  

- Oscar Roberto Gil 

- Julio Garrido 

- Josep Dapena 

- Ruben Vives 

- Lluis Majuelo 

- Xavier Martinez 

9. S’acorda que s’enviarà un correu electrònic als membres del Consell Municipal d’Esports que no 

han assistit a la reunió demanant si algun està interessat en formar-ne part. 

 


