
 

 

 
 
 
 
ACTA NÚM. 1/12 
 
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS. 
 
A la Saló de Sessions de l’Ajuntament, el dia 15 de maig de 2012, a les 19.10 h. 
 
Assistents: 
Sr. Jordi San José Buenaventura, President del Consell Municipal d’Esports 
Sr. Manel Carrión Ribas, Vicepresident del Consell Municipal d’Esports 
Sr. Albert Càrdenas Diez, Secretari del Consell Municipal d’Esports 
Sr. Ivan Martín Martínez, representant del grup municipal PSC. 
Sr. Daniel Muñoz Cáceres, representant del grup municipal ICV-EUiA-ISF. 
Sra. Elisabet Ortega Robles, representant del grup municipal PP. 
Sr. Josep Farreres Monterde, representant de l’Associació Esportiva IES Martí Dot. 
Sr. Pere Mestres Marsà, representant de l’Agrupació Excursionista Sant Llorenç. 
Sra. Núria Campos Santos, representant del Club Rítmica Sant Feliu. 
Sr. Gabriel Hernández Doña, representant del Club Handbol Sant Llorenç. 
Sr. Antonio Timoneda Salat, representant de la Penya Barcelonista Sant Feliu. 
Sr. Salvador Bigas Monguet, representant del Club Ciclista Sant Feliu. 
Sra. Maria Josefa Llamas Hens, representant del Club Petanca San José. 
Sr. José Molero López, representant del Club Taekwondo Molero. 
Sr. Juan Antonio Álvarez en representació del 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. Gabriel Pina Rubio, representant de la Penya Barcelonista Iniesta 24. 
Sr. Jorge Rodríguez Rosales, representant de l’AE Virgen de la Salud. 
Sr. Isaac Fulquet Santacreu, representant del Club Natació Sant Feliu. 
Sr. Carles Martínez Castelló, representant de l’AMPA Escola Nadal. 
Sr. José Javier Jiménez Maillo, representant Societat de Pescadors de Sant Feliu de Llobregat. 
Sra. Maria José Pelegrí Beltran, representant del CB Santfeliuenc. 
Sr. Jose Manuel Vega Molina, representant de l’AE CFA Sant Feliu. 
Sr. Albert Gràcia en representació del Sr. Alberto Prieto Carretero, representant del Santfeliuenc FC. 
Sra. Natalia Zapatero Mas, representant de l’AMPA Bon Salvador. 
Sr. Vicente Toledano Recio, convidat pel Departament d’Esports. 
Sr. Antoni Sánchez, convidat pel Departament d’Esports. 
Sr. Jose Antonio Daban, convidat pel Departament d’Esports. 
 
Excusen l’assistència: 
Sra. Montserrat Gràcia Martí, representant del Club UNES. 
Sr. Florencio Moyano Benítez, representant del grup municipal CIU. 
 
No assistents: 
Sr. José Manuel Campos Hidalgo, representant del Club Ciclista Bicibaix. 
Sr. Manuel Pedrosa Algar, representant del Club Petanca Jubilats. 
Sr. Josep Caminals i Sánchez, representant del Club Petanca La Salut. 
Sra. Antonia Felip Benach, representant de l’AE IES Olorda. 
 
 



 

 

 
 
 
 

1. Objectiu 
 
- Constitució del Consell Municipal d’Esports. 
- Creació de comissions de treball: 
   - Observatori de l’esport. 
   - Nit de l’esport, tornejos i campus esportius. 
   - Formació i recursos econòmics. 
- Informar sobre les Subvencions i convenis. 
- Informar sobre les Inversions. 
- Informar sobre les Revisions mèdiques. 

 
2.    Desenvolupament de la reunió i acords 

 
Una vegada presentat l’acte pel president del Consell Municipal d’Esports, senyor Jordi San José 
Buenaventura alcalde de la ciutat, i presentats els membres que constituiran aquest òrgan, es dóna per 
constituït el Consell Municipal d’Esports per majoria. 
 
Per part de l’Ajuntament s’informa de la possibilitat de la creació de comissions de treball per fer més àgil 
el treball i promoure la participació dels membres. S’aprova crear les comissions proposades per majoria. 
S’acorda a més, fer arribar un correu a tots els membres del consell per que aquests facin el retorn de a 
quines comissions voldran formar part. 
 
Per part de l’Ajuntament s’informa que al proper Ple del mes de maig s’aprovaran totes les subvencions 
de concurs i de menor quantia pendents. Per tant el pagament del 75% adjudicat està previst pel 20 de 
juny. 
 
Per part de l’Ajuntament s’informa del Pla d’Inversions de l’Ajuntament pel que fa a Esports. El regidor 
d’esports, senyor Manel Carrión, realitza un anàlisi de les inversions ordinàries de l’any 2012. 
 
Per part de l’Ajuntament s’informa de l’estat de les negociacions pel que fa a aconseguir centralitzar totes 
les revisions mèdiques en un mateix centre. Vista la negativa des EAPs de la ciutat, el Departament 
d’Esports treballarà per arribar a una acord amb algun centre privat de la ciutat de cara a la temporada 
2013-14. 
 
Una vegada obert el torn de precs i preguntes, el senyor Pere Mestres sol·licita un espai més gran per 
reunir-se del que tenen. Actualment comparteixen un despatx de 5m2 amb altres entitats a l’edifici de 
l’Ateneu. El senyor Manel Carrión, regidor d’esports, comenta que aquesta situació és la que tenen totes 
les entitats. Inclús algunes no disposen d’espai. S’estudiarà amb la nova obra de la Zona Esportiva 
Grases, habilitar un espai per les entitats.  
 
El Sr. Jorge Rodríguez sol·licita que es tingui present afegir a les revisions mèdiques la realització 
d’ecografies. El secretari del consell, senyor Albert Càrdenas, manifesta que dins de la petició realitzada ja 
està inclosa. 
 
Es demana per part del senyor Antoni Timoneda disposar de desfibril·ladors a les instal·lacions. El 
secretari del consell, manifesta que no és obligatori disposar-ne. Actualment, el servei està cobert amb el 
Conveni que té l’Ajuntament amb la Creu Roja. Actualment existeix un buit legal pel que fa  a la 
responsabilitat dels desfibril·ladors.  



 

 

 
 
 
 
 
El senyor Isaac Fulquet, comenta que al Complex Municipal de Piscines existeixen 2 aparells i 26 
persones formades per poder prestar aquest servei, però tot i així no està clara la responsabilitat final. 
S’acorda plantejar solucions a aquest tema a la comissió de l’Observatori de l’Esport. 
 
El secretari del consell comenta que donada l’urgència per organitzar la Nit de l’Esport i donat que es 
volen realitzar canvis en el format, es convocarà una reunió d’aquesta comissió de cara a la setmana 
següent. 
  
Sense cap tema més a tractar, la reunió finalitza a les 20.40 hores 
 


