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Calendari de reunions 

GENER:  

FEBRER:   
 

MARÇ:  

ABRIL:     

MAIG: PLA ANUAL 2018 
 INFORME ANUAL 2017 
 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CONCURS PÚBLIC 2018 
                 MANTENIMENT I INVERSIONS 

JUNY: 

JULIOL: SANTES ESPORTIVES 
 JOCS ESCOLARS 
  
AGOST: 

SETEMBRE: 

OCTUBRE: 

NOVEMBRE: US INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

ÀMBIT 3.7.- L’ESPORT PER TOTHOM: GENERADOR DE VALORS I SALUT 
3.7.1. Intensificarem totes les accions que tinguin a veure amb la participació i la implicació de les dones 

dins de l’àmbit esportiu, posant en pràctica accions de discriminació positiva tant en la pràctica com en 
els òrgans de direcció de les entitats. 

3.7.2. Mantindrem el ple suport municipal a l’esport tot enfortint la iniciativa social de la xarxa de clubs i 
entitats, i fomentant-lo com a element de salut, cohesió social i educació en valors. 

3.7.3. Estudiarem com solucionar els dèficits existents al Camp Municipal de Futbol de Cirera: nous 
lavabos públics i nous vestidors, així com la graderia. 

3.7.4. Vetllarem perquè s’executin les obres de cobriment de les pistes poliesportives del Casal de Joves, 
Pavelló Eusebi Millan i Cirera. 

 
ÀMBIT 3.8.- L’ESPORT: FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL 

3.8.1. Seguirem estant al costat de les entitats, amb el suport tècnic i econòmic disponible per tal d’afrontar 
amb tranquil.litat els reptes normatius i legislatius que envolten el món de l’esport dia rera dia, en 
especial en l’àmbit formatiu, laboral, fiscal i de recerca de patrocini. 

3.8.2. Potenciarem l’esport escolar en tots els nivells educatius i promourem la imatge pública i la difusió 
de l’esport escolar de Mataró i el posarem en valor. 

3.8.3. Treballarem també de manera especial en els programes específics adreçats a la gent gran i a les 
persones amb discapacitat, impulsant accions que tinguin en compte les especificitats d’aquests sector 
de població. Garantirem el compliment de la legislació en matèria d’igualtat d’oportunitats i 
accessibilitat per a les persones amb discapacitat a les instal.lacions esportives. 

 



 

 
 

DESEMBRE: NIT DE L’ESPORT 2019 

  

Principals temes a tractar en el marc del Consell i els seus espais de participació 

Tema a tractar Espai 

- Seguiment Jocs Escolars 
- Calendari activitats esportives 
- Jornada cloenda Jocs escolars 
- Jornada esport adaptat 
- Balanç manteniment 2017 
- Pla manteniment i inversions 2018 
- Incidències a les instal.lacions 
 

Comissió esport-escola i lleure 
Comissió esport-escola i lleure 
Comissió esport-escola i lleure 
Comissió esport-escola i lleure 
Comissió instal.lacions 
Comissió instal.lacions 
Comissió instal.lacions 
 

 

Mataró,  16 maig 2018  


