CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
Número sessió: 2/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 11 de desembre de 2019
Hora: 19,05 hores (2a convocatòria)
Lloc: Sala reunions Direcció d’Esports
Hi assisteixen:
Beatriz Delgado Castro

President/a

Mayra Botey Plana

Secretari/ària

Julio Garrido Moreno ( AE Boet Mataró)

Vocal

Jordi Barrufet Olmo ( AMPA Escola Sol Ixent)

Vocal

Angel Gomez Iglesias ( CE Pla de’n Boet)

Vocal

Agustí Martín Merino ( CE Pla de’n Boet)

Vocal

Dèlia Pont Garriga ( Club Esportiu Fem Esport Mataró)

Vocal

David Rivera Mora ( Club Esportiu Futsal Mataró)

Vocal

Juan Antonio Saban Carmona ( Fundació El Maresme)

Vocal

Noemi Serra Payà ( Fundació Tecnocampus Mataró Maresme)

Vocal

Paco Martinez Cortes ( Grup Atletisme Lluïsos)

Vocal

Lluis Albert Majuelo Almirante ( Tir Esportiu Maresme)

Vocal

Anna Ma Claus Sòria ( Unió de Botiguers de Mataró)

Vocal

Raul Yeste ( UD Mataronesa)

Vocal

Diana Cuadras Collsamata ( AE de Vela Accessible i Vela per a
tothom)

Vocal

Roberto Oscar Gil Esperante ( Grup Municipal de Ciutadans)

Vocal

Francisco Garcia Cortada ( Grup Municipal ECP/ECG)

Vocal

Josep Dapena

Convidat
representació
PSC

Grup

També hi assisteixen:
Pere Robert i Font

Director d’Esports

Salvador Grabolosa

Tècnic d’Esports

Pol Cantó
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S’excusen:
Joaquim Torres Fernandez ( Fundació Meritxell)

Vocal

Xavier Martinez Ayuso
subaquàtiques)

Vocal

( Societat de Pesca i activitats

Vocal

Jordi Pelegrí ( Grup Atletisme Lluïsos Mataró)
Anna Pujol

Directora
Municipal

No assisteixen:

Vocal

Joan Navarro ( AV de Pla de’n Boet- El Rengle)

Vocal

Rubén Vives Badenas ( Centre Atlètic Laietània)

Vocal

Álvaro Julián ( Club Voleibol Mataró)

Vocal

Susanna Romero Soriano ( Il.lustre Col.legi d’Advocats de
Mataró)

Vocal

Piscina

Vocal

Joan Pi ( Unió Esportiva Mataró)
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior (1/2019 de 19 de març).
Benvinguda als nous membres
Elecció dels representants al Consell de Ciutat
Presentació de l’espai del consell a la plataforma Decidim
Bases reguladores de la Nit de l’Esport 2020 i nomenament del Jurat
Balanç Santes Esportives 2019
Inversions en marxa
Reobertura de la Piscina Municipal i preparació del 50è aniversari.
Inici de jocs escolars i novetats 2019-20
Volta Ciclista Catalunya 2020
Pla d’usos de les instal.lacions esportives municipals.
Subvencions per la inclusió esportiva d’infants i/o joves en risc d’exclusió social.
Torn obert de paraules.

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior ( 1/2019 de 19 de març)
S’aprova l’acta anterior .
2. Benvinguda als nous membres
Es presenten els nous membres del Consell i la regidora d’Esports, Sra Beatriz Delgado.
3.

CSV (Codi segur de verificació)

Elecció dels representants al Consell de Ciutat
Es proposen com a representants del Consell Municipal d’Esports al Consell de Ciutat
el Sr Jordi Barrufet i la Sra Diana Quadras.
La Sra Botey demana també als membres del Consell que estiguin interessats en
participar a la Comissió d’Esport i Escola ho comuniquin en els dies posteriors per
correu electrònic o a la mateixa sessió del Consell.

IV7GSYD5BRP4KXMY5RHFGYXHGY

Data i hora

21/10/2020 14:24:09

Normativa

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO (Regidora Delegada D'Esports)

Signat per
URL de verificació

MAYRA BOTEY PLANA (TÈCNIC/A D'ESPORTS)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7GSYD5BRP4KXMY5RHFGYXHGY

Pàgina

2/5

El Sr David Ribera i el Sr Jordi Barrufet comuniquen la seva intenció de participar-hi.
La Sra Diana Quadras ho confirmarà per si la seva entitat també hi pot ser representada.
4. Presentació de l’espai del consell a la plataforma Decidim
La Sra Botey explica el funcionament de la plataforma Decidim, com accedir-hi i
l’espai de la mateixa on hi hauran representats els consells de participació.
5. Bases reguladores de la Nit de l’Esport 2020 i nomenament del Jurat
El termini per tenir aprovades les Bases reguladores de l’edició 2020 de la Nit de
l’Esport és el 10 de gener de 2020. Hi ha alguns canvis en el Reglament d’enguany: un
premi més a la categoria d’esport adaptat, un premi més en la categoria de tècnic
esportiu ( premi al millor tècnic de l’any i premi a la trajectòria) i premi al millor
esportista en categoria màster.
La Sra Botey demana als membres del Consell que es vulguin sumar al Jurat de la Nit
de l’Esport, s’hi sumen el Sr Saban, el Sr Dapena, el Sr Yeste, el Sr Barrufet, el Sr
Garrido, el Sr Martinez, el Sr Gil, la Sra Pont i la Sra Quadras. Si algun membre més
s’hi vol afegir, ho podrà fer posteriorment enviant un correu electrònic.
6. Balanç Santes Esportives 2019
La Sra Botey explica les dades , impacte i valoració de les Santes Esportives d’enguany.
Cada vegada hi ha més actes de les tres tipologies ( de nivell i competició, d’exhibició i
de participació). Si ens remuntem a l’encàrrec d’inici , fa ja anys, la voluntat va ser
implicar l’esport dins dels actes de festa a la ciutat. D’ençà de llavors, es van anar
sumant esdeveniments fins arribar a xifres récord en les últimes edicions. Actualment,
s’ha d’encetar una reflexió sobre on es pot créixer, amb quins recursos i l’encaix dins la
programació general de la Festa Major. De tota manera, la valoració és molt bona, tan
per la implicació de les entitats, com per la participació i l’impacte dels esdeveniments
que en formen part.
7. Inversions en marxa
El Sr Grabolosa fa un repàs de les diferents actuacions previstes pel que fa a les
inversions, sense comptar les de manteniment, i pel que fa el treball conjunt amb espais
públics, hi ha una desena d’ instal.lacions vinculades a l’ inversió.
L’actuació de la coberta del Millan està a l’espera de tràmits administratius i suposarà
una afectació important en l’ocupació, amb una despesa anual aprox de 3 milions
d’euros.
El Sr Saban pregunta si hi ha alguna actuació pensada pel que fa a la gespa de l’Estadi
Municipal d’atletisme. El Sr Grabolosa explica que s’està treballant amb Verd Urbà per
aportar material extra per la millora.
El Sr Ribera pregunta per la durada prevista de les obres del Millan, el Sr Grabolosa
explica que uns 7 o 8 mesos ja que inclou la coberta , i el terra.
El Sr Barrufet demana si hi ha alguna previsió d’actuació referent a les goteres al Teresa
Ma Roca; el Sr Grabolosa explica que n’hi ha, d’entrada, són d’abast correctiu però al
final potser hauran de ser d’inversió, s’han fet actuacions petites i un estudi per
actuacions més grans.
El Sr Yeste demana pels usos i previsions de la Pista de Cerdanyola. El Sr Grabolosa
explica que es tractarà d’una pista polivalent, de ciment i 20 x 40m.
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La Sra Quadras demana com poden avançar les demandes pel que fa l’espai on
desenvolupa l’activitat al Port l’entitat escola Vela Mataró. El Sr Robert els explica que
les demandes vinculades a l’espai es vehiculen a través del Port de Mataró com a
Consorci, però des de l’Ajuntament s’intenta col.laborar fent-ne seguiment i reforç i
complementant-ho amb altres ajuts. La Sra Delgado parla d’una proposta del Port de
Mataró d’ubicar la Base Nàutica en un altre espai. La Sra Claus comenta que és un
problema l’encaix del pas d’embarcacions de vela i la resta i que una ubicació ideal
seria la Platja Pequin.
8. Reobertura de la Piscina Municipal i preparació del 50è aniversari.
El Sr Robert excusa l’absència de la Sra Anna Pujol i explica com va funcionar la
reobertura de la Piscina Municipal després de les obres el dia 22 de novembre. Es va
aprofitar per fer altres obres apart de la climatització: l’enrajolat gran, il.luminació LED,
la sauna nova, alguns detalls dels vestidors, i altres actuacions més menors però
necessàries. La despesa haurà estat d’uns 250.000 euros. L’acord amb el Sorrall va
permetre que els usuaris que vulguessin , hi puguessin anar assumint la diferència
econòmica respecte la part assumida per l’Ajuntament ( 19 euros). A les portes obertes
del 22 de novembre hi van assistir unes 800 persones i van ser el tret de sortida als actes
de celebració del 50è aniversari que s’allargaran fins l’estiu 2020. Ja hi ha un centenar
de nous abonats respecte els que es van perdre en el període de les obres.
9. Inici de Jocs Escolars i novetats 2019-20
El Sr Cantó explica el nou Software per consultar Online els resultats i les
convocatòries. S’està treballant també en una APP que vincularia resultats i
classificacions en un moment. S’explica el detall de l’inici de la temporada de Jocs
Escolars i les principals propostes de millora previstes per aquesta temporada. El Sr
Barrufet valora molt positivament la novetat de Playoff i agraeix l’esforç per la seva
implementació, ressaltant que aquest fet dignifica els Jocs escolars. El Sr Garrido
demana per la situació dels Tutors de Joc dels Jocs Escolars, el Sr Cantó explica que
s’està treballant en una proposta que millorarà la quantitat i la qualitat del servei. La Sra
Delgado explica que hi ha més millores previstes però a mesura que estiguin a punt,
s’aniran implementant i explicant.
10. Volta Ciclista Catalunya 2020
El Sr Robert explica el 28 de març de 2020 hi ha prevista l’arribada de la Volta Ciclista
Catalunya a Mataró. S’ha constituït un Comitè Tècnic Municipal designat per Alcaldia
per anar treballant en tots els aspectes tècnics des dels diferents serveis municipals i
liderats per la Direcció d’Esports. Encara molts temes i detalls de l’etapa i necessitats
per concretar. El cost per l’arribada d’etapa és de 35 000 euros, i es considera que
l’esforç econòmic val la pena per la important projecció internacional que suposarà.
11. Pla d’usos de les instal.lacions esportives municipals.
El Sr Cantó explica que hi ha una lleugera variació respecte els calendaris inicials per
les obres previstes. Cal rendibilitzar al màxim l’ocupació de les IEM, perquè estan cada
cop més demandades , se segueixen fent convenis amb escoles per l’ús de les pistes
escolars. El Sr Yeste demana perquè al Pla d’usos, pel que fa al Camp Municipal de
Cerdanyola, no hi figura el Catalunya i al Camp Municipal de Rocafonda, la
Verdiblanca. El Sr Cantó explica que Verdiblanca està en procés de fusió amb
Rocafonda. I que incorporarem el Catalunya. El Sr Ribera demana com quedarà el Pla
d’Usos de l’Eusebi Millan durant el període de les obres previstes. El Sr Robert explica
que caldrà el suport dels clubs, ja que s’hauran de distribuir molta activitat en els espais
i equipaments que sigui possible i caldrà treballar amb ells per facilitar al màxim
l’ocupació.
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12. Subvencions per la inclusió esportiva d’infants i/o joves en risc d’exclusió social.
El Sr Grabolosa explica que es van modificar les bases de les subvencions de concurs
públic per treure aquesta convocatòria. La subvenció anirà vinculada al registre de
Benestar Social. Cada entitat podrà sol.licitar com a màxim 5 places. La justificació es
farà a finals de temporada. El Sr Barrufet considera que és una gran iniciativa i valora el
fet que hi hagi un control de Benestar Social per garantir la necessitat real.
13. Torn obert de paraules.
- El Sr Grabolosa explica que està previst que la Mitja Marató de l’edició 2020
repeteixi el format 2019; a través de les entitats esportives i repetint format.
Seria el 23 de maig de 2020,
- La Sra Botey explica que a través del Servei d’Igualtat hi ha previst oferir a les
entitats que hi estiguin interessades un curs d’unes 8 hores de formació en
l’àmbit de la LGTBI i l’esport.
- El Sr Garcia, demana per l’oferta a nivell de gent gran a nivell municipal. La
Sra Botey explica el programa municipal d’activitat física per la gent gran , la
promoció que se’n fa i altres programes o serveis de ciutat que se’ls ofereix al
col.lectiu.
- El Sr Gil demana pel conveni Cirera-Mataró, la Sra Delgado explica que en el
marc de la Federació, ja que es tracta d’una acord intern a nivell d’entitats
- El Sr Martinez explica que enguany fa 50 anys del Cross i es farà una exposició
del 23 de gener al 23 de febrer, i que farà arribar més informació.

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20 hores i 45 minuts.

Presidenta
Beatriz Delgado Castro

Secretària
Mayra Botey Plana

Mataró, 11 de desembre 2019
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