
 
 
CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Número sessió: 1/2019 

Caràcter: Ordinària 

Data: 19 de març 2019 

Hora: 19,05 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  

Dèlia Pont  Club FEM Mataró Vocal  

Angel Gomez CE Pla d’en Boet Vocal  

Jordi Pelegri GA Lluïsos Mataró Vocal  

Julio Garrido AE Boet Mataró Vocal 

Beatriz Delgado AMPA Tomas Viñas Vocal 

Juan Antonio Saban Fundació Maresme Vocal 

Noemi Serra Fund. Tecnocampus Maresme Vocal 

Anna Maria Claus Unió de Botiguers Vocal 

Josep M. Font Grup municipal CiU 
Vocal  
S’incorpora punt 8 

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 

Pol Cantó Direcció d’Esports Tècnic d’Esports 

Anna Pujol Direcció d’Esports 
Directora Piscina 
Municipal 

 
S’excusen: 

NOM ENTITAT/ORGANITZACIÓ/INSTITUCIÓ 
CÀRREC DINS DEL 

CONSELL 
Alvaro Julián Club Voleibol Mataró Vocal 

Raul Yeste UD Mataronesa Vocal 

Oscar Roberto Gil Grup Mpal. Ciutadans Vocal 

Josep Dapena Grup Municipal PSC Vicepresident 



 
Fco. Javier Donoso Grup Mpal. Partit Popular Vocal 

Diana Cuadras AE Vela Accesible 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 

Antoni Guirao Grup Mpal. CUP Vocal  

Xavier Martinez SPAS Vocal  

Lluis Majuelo Tir esportiu Mataró Vocal 

Monica Lora Grup Mpal. PxC Vocal 
 
Ordre del dia: 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la reunió anterior del dia 4 de desembre 2018 

(4/2018). 
2. Aprovació Pla anual Consell Municipal d’esports 2019 
3. Aprovació Memòria Consell Municipal d’Esports 2018 
4. Informe sobre les subvencions concurs públic 
5. Informe sobre el manifest per la igualtat de gènere a l’esport a Mataró 
6. Informe sobre les inversions en instal· lacions esportives municipals 
7. Informe sobre la Mitja Marató 2019 
8. Torn obert de paraules 

 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la reunió anterior del dia 4 de desembre 2018  

(4/2018). 
El Sr. Barrufet diu que en el torn obert de paraules on posa: 
“El Sr. Barrufet diu que van anar a recuperar un partit de futbol sala dels Jocs Escolars i que 
no hi ha les línies pintades i falten xarxes”. 
Hauria de dir: 
“El Sr. Barrufet diu que van anar a recuperar un partit de futbol sala dels Jocs Escolars al 
velòdrom municipal i que no hi ha les línies pintades i falten xarxes”. 
S’aprova l’acta de la reunió del 4 de desembre de 2018 (4/2018) amb l’esmena del Sr. 
Barrufet. 
 

2. Aprovació Pla anual Consell Municipal d’esports 2019 
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 2018 
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. Informe sobre les subvencions concurs públic 
El Sr. Grabolosa diu que s’ha fet la convocatòria de subvencions per concurs públic 
- 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 

s’acaba el dia 22 demarç 
 

A nivell esportiu hi ha dues convocatòries:  
- Promoció esportiva (activitat de tot l’any)  
- Activitat esportives extraordinàries, en aquest apartat s’han tret les subvencions de 

l’àmbit veïnal. 
 
Explica que aquest any a les bases no s’han posat els punts per les beques d’inserció 
social,s’ha fet una reserva de 4.000 euros i s’ha demanat una subvenció a la Diputació de 
Barcelona i amb la quantitat final s’obrirà una nova línia de subvencions. 
 

5. Informe sobre el manifest per la igualtat de gènere a l’esport a Mataró 
La Sra. Merchan explica que conjuntament amb el servei d’Igualtat i Ciutadania s’ha 
elaborat una manifest per la igualtat de gènere a l’esport a Mataró, diu que s’ha cregut 
convenient fer aquest decàleg  perquè l’esport femení es visualitzi més 
Aquest manifest es presentarà a la Nit de l’Esport. 
 

6. Informe sobre les inversions en instal·lacions esportives municipals 
El Sr.Robert fa una explicació de les actuacions d’inversions en instal.lacions esportives 
aprovades en l’últim ple i les que estant en marxa.  
Diu que es difícil donar terminis de l’execució de  les actuacions ja que s’han de l’elaborar 
els projectes i fer tota la tramitació administrativa. 
 

7. Informe sobre la Mitja Marató 2019 
El Sr. Grabolosa fa una explicació dels canvis proposats per la Mitja Marató, la proposta que 
es fa és: 18 de maig a les 18,30 i canviant el circuit per fer-lo més planer. El nou circuit està 
consensuat amb els clubs i l’empresa, falta el vist i plau de la policia. 
També s’organitzarà un cursa de 10 km. 
Al matí es farà la Marató escolar més cap el migdia aprofitant tot el muntatge de la Mitja. 
Ja s’han obert les inscripcions i s’està intentant recuperar els dominis d’internet de les altres 
edicions. 

 
8. Torn obert de paraules 

El Sr. Torres explica la informació que els hi van donar a la reunió del Consell Municipal 
Escolar. Diu que van demanar que el transport públic arribi a la urbanització can Quize. 
 
La Sra.Delgado diu que es van treure les subvencions de les escoles, i seria interessant saber 
si els diners que es donaven per subvencions s’han destinat a l’esport escolar. 
 
El Sr. Barrufet demana que a final de temporada es digui la quantitat que s’ha destinat al 
pagament de carnets d’esportistes. 



 
La Sra. Delgado diu que la Comissió d’esport i escola va decidir que aquests diners als 
participants dels Jocs escolars, però que creu que s’hauria de destinar a tots els nens/nenes 
que fan esport a l’escola participin o no als Jocs. 
 
La Sra. Botey diu que aquest curs el número de participants als Jocs escolars ha augmentat. 
 
El Sr. Barrufet diu que caldria fer una revisió general dels Jocs escolars ja que hi ha molts 
problemes i que els ànims dels coordinadors estant molt baixos. 
Diu que s’està plantejant fer una trobada de coordinadors i que desprès es demanarà una 
reunió per mirar com es poden solventar els problemes 
. 
La Sra. Merchan diu que cal fer un debat profund de com es poden solventar aquests temes. 
El Sr. Robert diu que actualment s’està invertint més que mai en els Jocs Escolars. 
 
Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20 hores i 20 minuts. 
 
 

 
Presidenta 
Marisa Merchan Cienfuegos 

    
 
 
 

 
             
Secretària 
M. Teresa Saborido Badia 

 
Mataró, 20 de març 2019 
 
 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1.- Convocatòria 
2.- Acta de la reunió del 4 de desembre 2019 (04-2018) 
3.- Informe Anual 2018 
4.- Pla Anual 2019 
5.- Manifest Igualtat de gènere a l’esport 
6.- Decret aprovació bases de subvencions 
7.- Llista inversions en equipaments esportius aprovats. 

 


