
 

 

 
 
 
 
ACTA NÚM. 1/13 
 
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS. 
 
A la Sala dels Àustries del Palau Falguera, el dia 11 d’abril, a les 19.00 h. 
 
Assistents: 
Sr. Jordi San José Buenaventura, President del Consell Municipal d’Esports. 
Sr. Manel Carrion Ribas, Vicepresident del Consell Municipal d’Esports. 
Sr. Florencio Moyano Benítez, representant del grup municipal CIU. 
Sr. Ivan Martín Martínez, representant del grup municipal PSC. 
Sr. Daniel Muñoz Cáceres, representant del grup municipal ICV-EUiA-ISF. 
Sr. Pere Mestres Marsà, representant de l’Agrupació Excursionista Sant Llorenç. 
Sra. Núria Campos Santos, representant del Club Rítmica Sant Feliu. 
Sr. Manel Crespo, representant al Sr. Gabriel Hernández Doña, representant del Club Handbol Sant 
Llorenç. 
Sr. Antonio Timoneda Salat, representant de la Penya Barcelonista Sant Feliu. 
Sr. José Molero López, representant del Club Taekwondo Molero. 
Sr. Fco. José Ortega Chueco, representant de la Peña Recreativa Sant Feliu. 
Sr. Miguel González Bellés, representant de l’AEE Col.legi Mare de Déu de la Mercé. 
Sr. Jorge Rodríguez Rosales, representant de l’AE Virgen de la Salud. 
Sr. Jose Manuel Vega Molina, representant de l’AE CFA Sant Feliu i a la vegada representant al Sr. 
Alberto Prieto Carretero, representant del Santfeliuenc FC. 
Sra. Natalia Zapatero Mas, representant de l’AMPA Bon Salvador. 
Sr. José Manuel Campos Hidalgo, representant del Club Ciclista Bicibaix. 
Sra. Montserrat Gràcia Martí, representant del Club UNES. 
Sr. Vicente Toledano Recio, convidat pel Departament d’Esports. 
Sra. Imma Pagés Bofill, convidada pel Departament d’Esports. 
Sr. Manuel Barrios Canales, Responsable d’Equipaments Municipals, convidat pel Departament d’Esports. 
Sr. Albert Càrdenas Diez, Secretari del Consell Municipal d’Esports. 
 
Excusen l’assistència: 
Sr. Manuel Pedrosa Algar, representant del Club Petanca Jubilats.  
Sr. Isaac Fulquet Santacreu, representant del Club Natació Sant Feliu. 
Sra. Maria Josefa Llamas Hens, representant del Club Petanca San José. 
 
No assistents: 
Sra. Elisabet Ortega Robles, representant del grup municipal PP. 
Sr. Josep Farreres Monterde, representant de l’Associació Esportiva IES Martí Dot.  
Sr. Alejandro Moreno Vázquez, representant del Club Petanca La Salut. 
Sra. Antonia Felip Benach, representant de l’AE IES Olorda. 
Sra. Maria José Pelegrí Beltran, representant del CB Santfeliuenc. 
Sr. Carles Martínez Castelló, representant de l’AMPA Escola Nadal. 
Sr. José Javier Jiménez Maillo, representant Societat de Pescadors de Sant Feliu de Llobregat. 
Sr. Gabriel Pina Rubio, representant de la Penya Barcelonista Iniesta 24. 
Sr. Salvador Bigas Monguet, representant del Club Ciclista Sant Feliu. 
 
 



 

 

 
 
 
 

1. Objectiu 
 
- Aprovació acta anterior. 
- Exposició Pla Director d’Equipaments Municipals 2012-22 
   - Propostes arran de la presentació a treballar a la Comissió: Observatori de l’Esport. Pla Estratègic de 
l’Esport.    
- Informar sobre les Subvencions i convenis. 
- Informar sobre les Inversions. 
- Designar membre pel Consell Assessor d’Urbanisme. 

 
2.    Desenvolupament de la reunió i acords 

 
Una vegada presentat l’acte pel vicepresident del Consell Municipal d’Esports, senyor Manel Carrion, 
regidor d’esports de la ciutat, s’aprova l’acta de l’anterior consell (15-5-2103) per unanimitat.  
 
El senyor Manel Carrion, dóna pas a la presentació del Pla Director d’Equipaments Municipals 2012-2022 
a càrrec del senyor Manuel Barrios, responsable d’equipaments de la ciutat (s’annexa presentació). 
 
Una vegada finalitzada la presentació i per fer més àgil la participació s’obre el torn de precs i preguntes 
relacionades amb aquest tema. 
 
El senyor Pere Mestres pregunta si la seva entitat podrà seguir realitzant l’activitat puntual al menjador de 
la Piscina Municipal de l’Escorxador, ja que al Pla es proposa que hi hagi obres. El senyor Manel Carrion 
comenta que aquestes obres no afecten en una primera fase a la zona del menjador i per tant la seva 
activitat a curt termini no es veurà afectada.  
 
Sense cap qüestió més, el Sr. Albert Càrdenas, secretari del Consell, defineix les funcions de la Comissió 
encarregada d’elaborar el Pla Estratègic de l’Esport i a la vegada encarregada d’analitzar les propostes 
que es rebin sobre el Pla Director d’Equipaments. Sol·licita a més, que les entitats que encara no hi són 
representades hi participin. Fruit d’aquesta sol·licitud la representant de l’UNES i del Club Ciclista Bicibaix 
manifesten la seva voluntat d’inscriure’s. S’estableix un calendari d’elaboració del Pla Estratègic de 
l’Esport. 
 
El senyor Vicente Toledano manifesta que en aquest Pla s’hi ha d’afegir la construcció d’uns nous 
vestidors al Camp de Futbol Municipal Falguera que substitueixin als actuals mòduls de vestidors, els 
quals qualifica d’insuficients i de precaris. El senyor Manel Carrion i a la vegada el senyor Jordi San José, 
alcalde de la ciutat, comenten que aquestes obres estarien lligades a una requalificació de la zona verda i 
que serà estudi d’aquesta comissió i posteriorment de l’Ajuntament, la viabilitat temporal i econòmica de la 
seva construcció.  
 
El senyor Jorge Rodríguez pregunta en quina situació queden les entitats que utilitzen instal.lacions 
escolars per a la seva pràctica en relació amb l’elaboració d’aquest Pla.  El senyor Manel Carrion, i a la 
vegada el senyor Manuel Barrios, comenten que els pavellons escolars ja estan considerats equipament 
esportiu, tal i com apareix a l’estudi presentat. 
 
Per part de l’Ajuntament s’informa del pressupost de l’any 2013 destinat a subvencions i es recorda que 
l’única via de tràmit per a sol.licitar-les passa per la plataforma telemàtica habilitada. Es recorda a les 
entitats que si volen optar a subvencions de concurs, el termini finalitza el proper 19 d’abril.  



 

 

 
 
 
Per part de l’Ajuntament s’informa del Pla d’Inversions de l’Ajuntament pel que fa a Esports. El regidor 
d’esports, realitza un anàlisi de les inversions ordinàries de l’any 2013. 
 
Per part de l’Ajuntament es sol·licita designar dos membres del Consell Municipal d’Esports per a que 
formi part del Consell Assessor d’Urbanisme. El senyor Jorge Rodríguez s’ofereix com a membre titular 
d’aquest consell. Farem arribar aquesta informació a Secretaria de l’Ajuntament per al seu nomenament. 
Dir que no es presenta cap membre com a suplent. 
 
No es plantegen precs ni preguntes. 
 
Finalitza l’acte el senyor Jordi San José, alcalde de la ciutat, encoratjant als membres del Consell 
Municipal d’Esports a participar en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de l’Esport i més 
concretament a participar de la proposta final del Pla Director d’Equipaments. 
  
Sense cap tema més a tractar, la reunió finalitza a les 20.30 hores. 
 


