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MEMÒRIA 2020

Regidoria d´Esports

La Regidoria d’Esports pretén impulsar i fomentar la pràctica esportiva i de lleure esportiu adreçada als ciutadans 
i ciutadanes de Malgrat de Mar a través de l’organització de programes i activitats puntuals.

També es vol donar suport tècnic, econòmic i logístic a les diferents entitats i clubs esportius per a facilitar la tasca 
de promoció esportiva, social i d’imatge que desenvolupen. 

Es promouen esdeveniments i actuacions per donar a conèixer la nostra població.

La regidoria d’Esports fomenta els valors educatius de l’esport i integra a les diferents entitats i clubs que 
promouen l’activitat física i l’esport. 

Gestionar les instal·lacions esportives per tal de garantir el seu correcte funcionament. Fer el quadrant dels horaris 
d’entrenaments i també dels partits o�cials i amistosos dels diferents clubs que fan servir les instal•lacions munici-
pals esportives.

Organitzar els horaris dels conserges, els dies de descans setmanal i les diferents festes per tal de tenir el serveis 
oberts.

El manteniment i millora de les instal•lacions esportives és un tema clau per tal que els diferents esports que es 
practiquen ho puguin fer amb totes les garanties. 

El departament d’Esports forma part de l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament.

El màxim responsable és el regidor d’Esports. Segueix la Cap de l’àrea de serveis a la persona, la tècnica auxiliar 
d’esports i els conserges. 

Pel que fa als conserges de les instal•lacions esportives, durant aquest any, hem pogut disposar només de 5 
conserges durant tot l’any, per tal de cobrir les necessitats de les instal·lacions esportives, doncs un ha estat de 
baixa tot l’any. Durant alguns mesos hem comptat amb un conserge més, contractat, degut a la falta de personal.

S’han realitzat reunions de treball amb el personal d’esports, amb la �nalitat de posar en comú els problemes de 
cadascuna de les instal·lacions esportives, i buscar les solucions més adients per a tothom. 

Aquest any, degut a la situació viscuda per la pandèmia de la covid-19, els conserges han estat fent tasques de 
suport a diferents departaments i serveis de l’Ajuntament, sobretot en temes socials, doncs les instal·lacions 
esportives han estat tancades durant molt de temps. També s’ha apro�tat per poder fer manteniment de les 
instal·lacions esportives que estava pendent de fer. 

ORGANITZACIÓ DE LA REGIDORIA D’ESPORTS
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Pel que fa a les tasques purament administratives, de gestió o tràmits relacionats amb les entrades al Registre 
General de l’Ajuntament de Malgrat de Mar corresponents a la Regidoria d’Esports durant l’any 2020, han estat un 
total de 253 instàncies presentades. A continuació es detalla per mesos en el quadre annex:

Regidoria d´Esports

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

13
33
9
2
5

29
12
26
41
39
13
31

253

ENTRADES AL REGISTRE GENERAL 

L’any 2014 vam obrir una adreça electrònica nova general del departament d’esports, per que ens fessin arribar 
diferents peticions o consultes tant les entitats com els ciutadans. Durant l’any 2020 s’ha vist incrementat el 
nombre de correus, fent possible una millor plani�cació d’horaris i activitats, així com un tracte molt més directe i 
e�cient amb les diferents entitats i clubs, i la gestió molt més àgil i ràpida d’alguns temes urgents.

Aquesta adreça electrònica també ens ha ajudat a contestar els diferents suggeriments i peticions que han entrat 
a la bústia general de l’Ajuntament, i que han estat reenviades al departament per a la seva gestió. 

Pel que fa als expedients tramitats des de la Regidoria d’Esports durant l’any 2020, s’han tramitat, per la seva apro-
vació pel Ple Municipal o bé per la Junta de Govern Local o per Decret d’Alcaldia, un total de 113 expedients, amb 
la següent classi�cació per tipus:

M110 - ORGANITZACIÓ ACTIVITATS
M 120 - EXPEDIENTS SANCIONADORS ESPORTS
B 130 - CONVENIS
B460 - ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
B210 - SUBVENCIONS QUE DEMANA ESPORTS
B220 - SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES
L130 - GESTIÓ EQUIPAMENTS
E130 - CORRESPONDÈNCIA
A440 - COMISSIÓ SEGUIMENT COMPLEX ESPOTIU

3
0
1

74
3

21
4
5
2

113

EXPEDIENTS TRAMITATS · TIPUS D´EXPEDIENT
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Aquest any, s’ha continuat fent expedient de concessió de llicència d’ús privatiu a totes les entitats i clubs que han 
sol•licitat les instal•lacions per a fer les diferents activitats, amb les següents condicions especí�ques d’utilització 
de les instal•lacions : El titular de la llicència ostenta una situació de possessió precària; La llicència és essencial-
ment revocable en tot moment per raons d’interès públic; No es pot transmetre la llicència o autorització a tercers. 
La revocació de la llicència per raons d’interès públic no determina a favor del seu titular cap tipus d’indemnitza-
ció. 

També s’adverteix als clubs i entitats que si durant el decurs de l’ús privatiu de la instal•lació per a la activitat sol•li-
citada, es produeixen desperfectes en la instal•lació que siguin directament atribuïbles a l’activitat, s’hauran de fer 
responsables de la seva reparació.

Així mateix, en tota la documentació i propaganda grà�ca de l’activitat s’ha de consignar l’escut de l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar

Durant l’any 2020 s’han continuat realitzant diverses reunions amb les entitats i clubs esportius de Malgrat de Mar 
per tal de conèixer millor les seves necessitats i poder donar les noves pautes de la regidoria d’esports, i per aten-
dre queixes i buscar les solucions més adients. 

Cal destacar que aquest any degut a la pandèmia de la covid-19 s’han realitzat moltes reunions on line i moltes 
gestions per telèfon.

La Regidora d’Esports ha atès personalment a les entitats i clubs, o a ciutadans que necessitaven alguna cosa del 
departament d’esports. Cal dir que el nou regidor d’esports té jornada completa, però té altres regidories, per la 
qual cosa, només està al despatx d’esports els dimarts i dijous, cosa que fa possible que qualsevol ciutadà, entitat 
o associació el pugui trobar aquests dies. 

Pel que fa al nombre d’entitats i clubs esportius que estan inscrits al Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, en tenim un total de 46 entitats esportives

PROGRAMES I SERVEIS
La Regidoria d’Esports promou la pràctica de l’activitat física i de l’esport a través de l’organització de programes 
esportius adreçats a diferents franges d’edat.

SERVEI DE PISCINA
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Servei que s’ofereix a la Piscina Municipal, durant els mesos d’estiu. El servei de piscina s’ha dut a terme durant el 
període de l’1 de juliol al 6 de setembre de 2020.

Aquest any ha estat molt diferent dels anys anteriors:
                                    · No s’han organitzat els cursets de natació. 
                                     · No s’han confeccionat cap tipus d’abonament
                                     · S’ha restringit l’aforament de la piscina

Aquest any la contractació ha estat mitjançant contracte menor de prestació del servei de gestió de la piscina 
municipal a Malgrat de Mar que ha inclòs els serveis de control d’entrada, socorrisme, monitoratge, controls 
sanitaris i neteja, a més de totes les mesures de prevenció del covid19

El període de funcionament aquest any ha estat :
                                    · Ús general per al bany, anualitat 2020:  Del 1 de juliol al 6 de setembre de 2020
                                    · De dilluns a divendres, de 10.00 a 19.00 hores., i els caps de setmana de 10.00 a 20.00 hores.

Han realitzat la gestió i control d’accés al recinte, informant als usuaris de les normes de la piscina i de la normativa 
de prevenció de la covid-19. Han fet servir un full d’incidències, on s’anotava tot allò que afectava al funcionament 
diari. La persona que feia les tasques de gestió i control d’accés a la piscina, també tenia la titulació de socorrista.
La desinfecció s’ha realitzat 3 cops al dia. També s’ha controlat la desinfecció de peus, mans, presa de temperatura 
i control aforament a tots els usuaris.

Control de l’aigua i manteniment de la piscina. 
Tots els treballadors disposaven de walkies per comunicar-se entre ells per a qualsevol incidència. També han 
disposat d’un telèfon mòbil amb el que es comunicaven amb el coordinador, amb el responsable de l’Ajuntament 
o amb els serveis d’urgències. 

S’ha disposat d’un des�bril·lador Semiautomàtic i instrumental per realitzar una atenció sanitària avançada i tot el 
personal adscrit tenia el títol de DEA.

Pel que fa a la gestió del control de l’aigua, aquest any l’ha fet directament la empresa, que ha realitzat les funcions 
de : manteniment i el control de la qualitat de l’aigua; emmagatzematge i control dels productes químics; control 
manual diari dels paràmetres, temperatura, PH, alcalinitat, duresa, mineralització i matèria orgànica; neteja dels 
pre-�ltres de bombes i dosi�cadors; Neteja i esbandida a contracorrent dels �ltres de sílex; Control de l’aigua 
d’aportació i recirculació dels vasos; Vestit d’algicida en els vasos exteriors; revisió general del funcionament de les 
bombes dosi�cadores i automatismes de control PH i CL; Mesurar la terbolesa de l’aigua; Informar del pla de man-
teniment i control de la qualitat de l’aigua de la piscina. A més han disposat d’un Turbidímetre portàtil ISP 7027 per 
a mesurar la terbolesa de l’aigua manteniment i el control de la qualitat de l’aigua; emmagatzematge i control dels 
productes químics; control manual diari dels paràmetres, temperatura, PH, alcalinitat, duresa, mineralització i 
matèria orgànica; neteja dels pre-�ltres de bombes i dosi�cadors; Neteja i esbandida a contracorrent dels �ltres de 
sílex; Control de l’aigua d’aportació i recirculació dels vasos; Vestit d’algicida en els vasos exteriors; revisió general 
del funcionament de les bombes dosi�cadores i automatismes de control PH i CL; informar del pla de manteni-
ment i control de la qualitat de l’aigua de la piscina.

:
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A la instal•lació s’ha disposat del protocol de salvament i socorrisme, on s’especi�cava els passos a seguir si aparei-
xia qualsevol emergència. Així com la equipació d’una farmaciola amb tot el material que pot trobar-se en una 
ambulància de suport vital bàsic, inclòs un equip d’oxigenoteràpia.

També hi havia el protocol per a la prevenció de la covid-19, que s’ha complert per part dels treballadors i usuaris

A tots els participants se’ls hi ha entregat un diploma conforme han realitzat el curset de natació. 

 ENTRADES  IMPORT  TOTAL

INFANTILS  1.790 3,00  5.370,00

ADULTS  1.750  5,00  8.750,00

   14.120,00

El cost d’aquest any 2020, al no haver cursets de natació ha estat de 18.004,80 €.

A la memòria presentada per la empresa, aconsella: el canvi de terra, ja que rellisca; adequar un espai més ampli 
per a menjar; tot i que aquest any hi havia més peus pels para-sols, s’hauria de mirar de posar més ombra; solucio-
nar tema hamaques;  i rejuntar les baldosetes i restaurar o canviar les que estan trencades; adquirir més material 
per destinar als cursets de natació.

Aquestes consideracions es tindran en compte per a la propera temporada.

ORGANITZACIÓ I COL•LABORACIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES

La Regidoria d’Esports organitza diverses activitats i col·labora donant suport econòmic, tècnic, de recursos 
humans, d’infrastructures i material i de trofeus a les entitats esportives en l’organització de diferents activitats 
esportives.

Cal dir que aquest any 2020 s’han realitzat poques activitats esportives, ja que al mes de gener vam tenir el pas del 
temporal Gloria i al  mes de març vam estar con�nats degut a la pandèmia de la Covid-19.

Activitats com la Festa de l’Esport, la Triatló, la Cursa del Miner, el premi Ciclista de Festa Major, el Cros, la Mitja 
Marató, i diferents torneigs de futbol i basquet, que estaven en la programació �xe d’activitats, aquest any no 
s’han fet.

Les activitats organitzades per la Regidoria d’Esports o en les que s’ha col•laborat de forma activa durant l’any 
2020, són :

Regidoria d´Esports

07



ACTE BENEFIC RECOLLIDA DE JOGUINES

Regidoria d´Esports
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El dia 2 de gener de 2020, es va organitzar l’acte benè�c de recollida de joguines, a bene�ci de la Creu Roja.

Aquest any es va realitzar al Pavelló Municipal de l’Avinguda Tarragona, i es va modi�car el format de l’acte.

Vam posar tres in�ables a la pista, i dos taller de manualitats i pinta cares, i a més es va comprar jocs esportius, com 
jocs d’anelles, dianes, jocs de bitlles, discos voladors,...

L’entrada consistia en portar una joguina nova, no bèl•lica i no sexista. 

Aquest acte benè�c va tenir lloc de 10:00 a 13:00 hores.

Va ser una jornada de col•laboració ciutadana, i les joguines es van donar a la Creu Roja per a que realitzés el repar-
timent entre els infants necessitats. 

La despesa dels cartells i �yers i la contractació dels in�ables i els tallers i jocs va ser de 1.417,64 €.
 

MEMORIAL PERE JIMENEZ

El 4 de gener de 2020 es va organitzar al Pavelló Germans Margall, el Memorial Pere Jiménez Raja.

L’acte es va realitzar de 9.00 a 14.00 hores. 

Es va realitzar un partit del Amics d’en Pere, un partit de les escoletes de futbol sala i un partit del Sènior Interespor-
tiu 

L’Ajuntament va col•laborar cedint l’ús del Pavelló Germans Margall. 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KENPO KARATE

El dia 25 de gener de 2020, de 10.00 a 16.00 hores, es va organitzar el Campionat de Catalunya de Kenpo Karate, 
al Pavelló Germans Margall 

Es van realitzar les categories de Kata mà buida, Kata amb arma, Kata per equips, Defensa personal, Kumite semi 
contact i Kumite full-kenpo.

L’ Ajuntament de Malgrat de Mar va cedir l’ús del Pavelló Germans Margall, i el material com taules i cadires, i a més 
es va fer càrrec del servei preventiu, medalles i dels cartells (985,17 €).



Els dies 3 i 4 d’octubre de 2020, l’Associació de Patinatge Artístic de Malgrat de Mar va organitzar la Preselecció de 
patinatge artístic, en les categories Juvenil i Junior

L’esdeveniment va ser a porta tancada i amb totes les mesures de seguretat i prevenció de la covid-19

Hi van participar més de 100 patinadores . 

L’Ajuntament, a part de cedir l’ús del Pavelló Municipal de l’Avinguda Tarragona i també les cadires i taules. 

ACTE BENEFIC RECOLLIDA DE JOGUINES

ACTIVITAT  IMPORT

1.417,64
985,17

1494,52
494,36

4.391,69

Recollida de joguines
Campionat Catalunya Kenpo Karate
Recollida de Joguines Desembre
Despeses transport i logística actes esportius

La Creu Roja va demanar de poder fer l’acte benè�c de recollida al mes de desembre de 2020, en lloc del mes de 
gener de 2021, doncs necessitaven joguines

Aquest any es va realitzar al Pavelló Germans Margall, el dia 19 de desembre, durant tot el dia.

Vam posar tres tallers de manualitats a la pista, i es van seguir totes les mesures de prevenció i higiene de la 
covid-19

L’entrada consistia en portar una joguina nova, no bèl•lica i no sexista. 

Va ser una jornada de col•laboració ciutadana, i les joguines es van donar a la Creu Roja per a que realitzés el 
repartiment entre els infants necessitats. 

La despesa dels cartells i �yers i la contractació dels tallers va ser de 1.494,52 €

Les despeses ocasionades per les diferents activitats durant l’any 2020, són les següents: 

Regidoria d´Esports
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VESTUARI

VESTUARI IMPORT

515,51
107,04
410,60

1.033,15

Roba Conserges estiu
Roba Conserges noca incorporació
Roba Conserges hivern

CAPITALITAT BASQUET FEMENI
Malgrat de Mar ha estat nomenada Capitalitat del Bàsquet femení, per l’any 2020.
La capitalitat del bàsquet femení suposa, d’entrada, un reconeixement al constant suport que ha tingut el bàsquet 
femení a Malgrat i en segon lloc, és un punt de rellançament per a una generació de joves jugadores que porten 
l'estendard  del bàsquet femení malgratenc. La seva lluita diària a través d’entrenaments i partits serveix per donar 
entitat i visibilitat a la seva tasca. 
Durant aquest any hem tingut diversos entrebancs per tal de poder a dur a terme les activitats i promoció de la 
capitalitat del bàsquet femení. 
Primer, al gener, Malgrat de Mar va ser molt castigat pel temporal Gloria, i vam haver de posposar l’acte de relleu, 
al mes de febrer. 
I després, ens ha tocat viure les conseqüències del COVID19. Això ha suposat l’anul·lació de moltes de les activitats 
previstes per aquest any.
Per tot això, l’Ajuntament va sol·licitar l’ampliació de la Capitalitat del bàsquet femení per Malgrat de Mar, més enllà 
del desembre del 2020, i es va aprovar �ns el mes de juny de 2021.
Tot i això, s’han fet diverses activitats dins dels actes de la Capitalitat del bàsquet femení

S’ha adquirit anoraks, pantalons, calçat esportiu, xaquetes i polos. Han estat dues peces de roba per cada conser-
ge i per temporada. Els mateixos conserges els que sol•liciten la roba que necessiten, i es dona la autorització des 
del departament.

Les despeses de manteniment i inversions de l’exercici 2020, són les següents :

MATERIAL I INVERSIONS IMPORT

520,68
902,52

1.040,60
256,40
527,61

1.608,82
4.248,31

62.298,87
71.403,81

Material divers ferreteria
Dispensadors gel hidroalcoholic
Adhesius marcatges seients
Carros transports porteries
Arreglar marcador Camp de Futbol
Xarxa pista exterior del Pavelló Germans Margall
Banquetes jugadors de Futbol
Substitució fustes portes Camp de Futbol

MANTENIMENT I INVERSIONS



ACTE DE RELLEU
L’acte de relleu de la Capitalitat del Bàsquet Femení estava previst pel dia 23 de gener de 2020, i degut a la situació 
meteorològica excepcional causada pel Gloria, es va haver d’ajornar i va tenir lloc el dia 6 de febrer

L’acte protocol•lari es va realitzar al Centre Cultural, amb l’assistència de diverses autoritats. Hi eren presents l’alcal-
de i regidors de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, la regidora d’esports d’Igualada, representants de la Diputació de 
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, directius de la Federació Catalana de bàsquet, 

Al carrer del Carme es van col•locar cistelles de bàsquet, per realitzar una jornada d'inici de bàsquet per commemo-
rar l'inici de la Capitalitat del Bàsquet Femení a Malgrat de Mar. L’AECAM va organitzar cinc zones de basquet, per tal 
de dinamitzar l’activitat i van participar els alumnes de totes les escoles de Malgrat de Mar, de 3r de primària.

 

.

Exposició sobre el Bàsquet FEMENÍ a Malgrat de Mar, que es va realitzar del 22 de febrer a l’1 de març de 2020, a 
l’Antiga Capella
La exposició consistia en un recull de fotogra�es, pilotes de bàsquet, cartells, i d’altres objectes que el Sr. Dàvila i 
l’AECAM van recopilar. 
Es van realitzar visites guiades a càrrec del Sr. Joan Dàvila, per a les escoles que ho van sol•licitar
.

Dins els actes de la Capitalitat del bàsquet femení, la regidoria d’Esports va convocar un concurs de fotogra�es obert 
a tots els malgratencs i malgratenques.
Les fotogra�es havien de ser sobre el bàsquet femení i Malgrat de Mar
Cada participant únicament podia presentar 1 fotogra�a, per a cada categoria. 
El termini de presentació de fotogra�es �nalitzava el dia 29 de gener de 2021.

Hi havia dues categories : 
                                                              · Categoria A : Fotogra�a en color
                                                              ·Categoria B : Fotogra�a en blanc i negre

Amb motiu del nomenament del municipi de Malgrat de Mar com Capitalitat del bàsquet femení, i la proximitat de 
la diada de Sant Jordi, la regidoria d’Esports va convocar un concurs de dibuix per a les escoles del municipi.
Hi podien prendre part els alumnes de les escoles de Malgrat de Mar, des de 5è de Primària �ns a 2n. d’Educació 
Secundària. 
Els dibuixos havien de re�ectir la visió que tenen els alumes sobre el bàsquet femení.
Es van aprovar les bases del concurs, però com que al març ens van con�nar, aquesta activitat no es va arribar a fer.
Es voluntat de la regidoria d’Esports fer-ho al 2021.

Regidoria d´Esports
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DESPESES CAPITALITAT BASQUET FEMENI

CAPITALITAT BÀSQUET FEMENÍ IMPORT

4.500,00
4.457,64
3.206,50
8.039,24

254,10
181,50
423,51
356,95
941,44

22.360.88

Conveni amb Federació Catalana de Bàsquet
Banderoles
Vídeo Promocional
Retransmissió acte inaugural
Rolls-up
Reportatge fotogrà�c
Cartells exposició
Petos acte inaugural
Material esportiu acte inaugural
 

SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES

L’ Ajuntament de Malgrat de Mar atorga anualment, segons les Bases Reguladores de Subvencions aprovades per 
aquest Ajuntament, subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre.

Les bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar estableixen el conjunt 
de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justi�cació i cobrament de les subvencions 
que atorgui l'Ajuntament de Malgrat de Mar, a persones físiques i entitats públiques o privades que fomentin o 
realitzin activitats d'utilitat pública o interès social, incloses a l’àmbit establert de cultura, ensenyament, esport, 
joventut, i sanitat.

En data 7 de juliol de 2020 es van aprovar i publicar íntegrament en el BOP les Bases generals reguladores de les 
subvencions atorgades per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per a l’exercici 2020, i les Bases reguladores especí�-
ques de subvencions dels àmbits de l’Àrea de Serveis Personals, per a l’any 2020.

El termini per la presentació de les sol•licituds de subvencions de l’any 2020 va ser �ns el dia 31 d’octubre de 2020. 

En el següent quadre es re�ecteix l’import per clubs de les subvencions referents a l’any 2020 :

 

Regidoria d´Esports
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INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES D’ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Enguany, des de la Regidoria d’Esports s’han acceptat els fons de prestació de la Diputació de Barcelona, dins el 
Pla de concertació 2020 de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, següents :  

Club de Judo Malgrat
Club Petanca Malgrat Sud
Club d´Escacs Malgrat
Club d´Atletisme Malgrat
Club Petanca Malgrat de Mar
Grup Excursionista Malgratenc
Club Kitesurf Malgrat
Inter Esportiu Malgrat CFS
Club Tennis Malgrat
AFE
Esport Ciclista Malgrat de Mar
Club Deportivo Malgrat
Associació Patinatge Artístic
Club Olimpic Malgrat
Agrupació Esportiva Alt Maresme (AECAM)
Assoc. Ciclista Los Chivos
Kempo Karate
Club esportiu malgratenc patinatge
Club Patí Malgrat
MRT CYCLING
Tennis Taula Xarxa Malgrat

100
300
100
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
100
300
300
300
300
100

400,00
1200,00

400,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00

400,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00

400,00

39,5
20
40

109,5
52

327,5
143,5

333
233,5
344,5

15
321
193
518

436,5
29

117
134

242,5
88,5

14

237,00
120,00
240,00
657,00
312,00

1.965,00
861,00

1.998,00
1.401,00
2.067,00

90,00
1.926,00
1.158,00
3.108,00
2.619,00

174,00
702,00
804,00

1455,00
531,00

84,00

637,00
1.320,00

640,00
1.857,00
1.512,00
3.165,00
2.061,00
3.198,00
2.601,00
3.267,00
1.290,00
3.126,00
2.358,00
4.308,00
3.819,00

574,00
1.902,00
2.004,00
2.655,00
1.731,00

484,00

PUNTS PER
DESPESES

SUBVENCIÓ
DESPESES

PUNTS PER
LLICENCIES

SUBVENCIÓ
LLICENCIES

TOTAL
SUBVENCIÓ

6.500,00

2.837,57

9.337,57

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Dinamització esport local 20/Y/279894

Material inventariable 20/Y/280352

Nom terc. ACTUACIÓ IMPORT
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ALTRES INGRESSOS

Aquest any no hi ha hagut altres ingressos en concepte d’utilització de les instal•lacions esportives municipals. 
Degut a la situació per la pandèmia de la Covid-19, s’han anul•lat tots els torneigs de futbol, i els torneigs de 
basquet que es feien anualment. 

 

La Regidoria d’Esports posa a l’abast dels diferents clubs esportius del municipi infrastructures per tal de realitzar 
els seus entrenaments i competicions.

Aquest any des de la regidoria d’Esports es van confeccionar els Plans de reobertura de les instal•lacions esporti-
ves municipals, un cop �nalitzat el con�nament i tornant a poder fer entrenaments, i recollint tots les mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió de la Covid-19, seguint la normativa.

S’han continuat fent convenis d’ús de les instal·lacions esportives, amb totes les entitats i clubs que les utilitzen, 
concretant els dies i horaris d’entrenaments i de partits. 

Mitjançant aquest conveni es persegueix la �nalitat que les entitats i clubs esportius i els seu socis puguin gaudir 
de les instal·lacions per tal de disposar d’un espai que els serveixi en part per la pràctica de l’esport, si bé es deter-
mina que els serveis sanitaris, vestuaris, seran els generals, que s’hauran d’utilitzar d’acord amb les normes gene-
rals d’utilització previstes per cada instal·lació.

En aquest sentit, i per tal de garantir una gestió responsable de dit espai per part de dita entitat es disposarà 
d’unes normes d’ús i funcionament de les instal·lacions que hauran d’observar els seus associats.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar cedeix en precari, l’ús de les instal•lacions esportives de Malgrat de Mar, de 
forma gratuïta, i les entitats s’obliguen a conservar-les en les adequades condicions d’higiene i seguretat per 
garantir la pràctica de l’esport sense risc pels usuaris.

L’entitat no resta autoritzada a efectuar cap tipus d’obra. En cas que les obres fossin necessàries serà l’Ajuntament 
l’encarregat de la redacció del projecte i la seva �scalització amb independència de qui en sufragui el cost.

La cessió d’ús en precari es pacta per la temporada 2020/2021.

Les entitats com a contraprestació a la cessió gratuïta s’obliguen al següent:

a).- Permetre l’accés a la instal•lació als inspectors de l’Ajuntament a l’efecte de valorar-ne l’estat de manteniment 
i conservació de la mateixa i complir-ne els seus requeriments, en qualsevol moment.

b).- En cas que es deixin les instal•lacions per pròpia voluntat de l’entitat o perquè així ho determini l’Ajuntament, 
l’entitat s’obliga a retornar la instal•lació en l’estat original en què es va cedir, retirant tots els materials seus i 
fent-se responsable dels possibles desperfectes ocasionats i les reparacions que s’hagin d’efectuar.

. 

 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS



Regidoria d´Esports

15

c).- L’entitat es compromet a cedir les instal•lacions en cas que de forma puntual l’Ajuntament les necessiti per 
organitzar alguna tipus d’acte esportiu que les faci necessàries.

En cas de divergència, quan con�ueixin interessos d’ambdues parts, prevaldran els interessos municipals en 
garantia de l’interès comú.

d).- Exposar les normes d’utilització de l’espai i les instal•lacions per tal d’informar a tots els seus associats.

e).- Disposar de tota la documentació de l’entitat, inscripció en el Registre d’entitats municipals, assegurança de 
responsabilitat civil, justi�cació de la subvenció... etc.

La cessió s’extingirà anticipadament sense dret a indemnització per alguna de les següents causes:

a) Per reclamació del bé feta i lliurement decidida en qualsevol moment pel cedent, amb un requeriment previ al 
precarista amb un mes d'antelació.

b) Per devolució del precarista.

c) Pel fet de destinar el precarista el bé a una �nalitat diferent d'aquella per a la que s’ha cedit l’ús.

d) Per l’incompliment reiterat de qualsevol de les obligacions de neteja i manteniment de les instal•lacions, 
sempre hi quant s’hagin constatats aquests fets per funcionari públic o per agent de l’autoritat, així com pel fet 
de no disposar de tota la documentació que ha de disposar l’entitat.

e) Per la negativa de l’entitat a cedir les instal•lacions quan l’Ajuntament les necessiti per a la realització d’una 
activitat programada per la Regidoria d’Esports o qualsevol altre regidoria.

Ambdues parts reconeixen explícitament que el precarista no resta, per raó de la cessió d’ús, en cap relació de 
dependència respecte del cedent, als efectes de l’article 22 del Codi penal, així com que l’ús del bé és gratuït i 
merament tolerat, sense generar, per tant, cap dret subjectiu a favor del precarista.

PAVELLÓ MUNICIPAL AVINGUDA TARRAGONA

Els clubs que entrenen en aquesta instal•lació són el Club Patí Malgrat, l’Associació de Patinatge Artístic de 
Malgrat, el Club Esportiu Malgratenc de Patinatge Artístic, el Club Judo Malgrat i el Club Tai-Jitsu Malgrat

En el següent quadre surten els horaris d’entrenament de les entitats del Pavelló Municipal de l’Avinguda Tarrago-
na.
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 TEMPORADA 2020/2021

Continuen anant a fer classe d’Educació Física els alumnes de la Escola Fonlladosa i de l’Institut Ramon Turró

PAVELLÓ GERMANS MARGALL

En aquest Pavelló realitzen els entrenaments i partits de competició els següents clubs : Club Interesportiu 
Malgrat Futbol Sala, Associació Esportiva Clubs de l’Alt Maresme (AECAM), Club Joventut Handbol Malgrat, Tennis 
Taula Xarxa Malgrat, Twirling i MRT Ciclyng. Durant l’any 2020 han estat fent ús del Pavelló la Escola Fonlladosa.

TEMPORADA 2020/2021

 SALA DE JUDO    TEMPORADA 2020/2021         

HORARI              DILLUNS           DIMARTS          DIMECRES         DIJOUS           DIVENDRES           DISSABTE    

09:30 - 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 15:30

16:00 - 17:30

17:30 - 18.30

18:30 - 19:30

19:30 - 20:30

20:00 - 21:00

21:00 - 22:30

22:30 - 23.30

APAM

HOQUEI

HOQUEI

HOQUEI

HOQUEI

HOQUEI

APAM

APAM

APAM

APAM

APAM

APAM

GEM BASQUET

HOQUEI

HOQUEI

HOQUEI

HOQUEI

HOQUEI

HOQUEI

APAM

APAM

APAM

APAM

APAM

HOQUEI

HOQUEI

HOQUEI

HOQUEI

CEMPA

HOQUEI

CEMPA

CEMPA

CEMPA

10:00 - 12:00

17:30 - 21:30

HORARI              DILLUNS           DIMARTS          DIMECRES         DIJOUS           DIVENDRES           DISSABTE    

JUDO JIU JITSU JUDO JIU JITSU JUDO
JIU JITSU

HORARI              DILLUNS           DIMARTS          DIMECRES         DIJOUS           DIVENDRES           

17:30 - 18.30

18:30 - 19:30

19:30 - 20:30

20:00 - 21:00

21:00 - 22:30

22:30 - 23.30

AECAM /HANDBOL

AECAM

AECAM

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

AECAM /HANDBOL

AECAM

AECAM

AECAM

AECAM

AECAM

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

AECAM

AECAM

AECAM

AECAM

AECAM

AECAM



 GIMMNÀS      TEMPORADA 2020/2021   

PISTES D’ATLETISME   
Les entitats que fan ús de les pistes d’atletisme són el Club d’Atletisme Malgrat i alguns dies l’associació ADIAM, 
puntualment. 

HORARI              DILLUNS           DIMARTS          DIMECRES         DIJOUS           DIVENDRES           

17:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

TWIRLING

TWIRLING

INTERESPORTIU

17:30 -19.00
INTERESPORTIU

MRT

INTERESPORTIU

TWIRLING

TWIRLING

MRT

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

MRT

INTERESPORTIU

17:30 -19.00
INTERESPORTIU

MRT

CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS
Aquesta instal·lació és utilitzada pel Club Esportiu Olímpic Malgrat, i pel Club Deportivo Malgrat.  

HORARI              DILLUNS           DIMARTS          DIMECRES         DIJOUS             DIVENDRES           

16:30 - 17:30

17:30 - 18:45

18:45 - 20:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23.00

CD MALGRAT

CD MALGRAT

CD MALGRAT

CD MALGRAT

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

CD MALGRAT

CD MALGRAT

CD MALGRAT

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

OLIMPIC

CD MALGRAT / OLIMPIC

CD MALGRAT / OLIMPIC

CD MALGRAT / OLIMPIC

PISTA POLIVALENT

La pista polivalent també està sent utilitzada per la escola Vedruna per fer pati i educació física, en hores lectives.

HORARI              DILLUNS           DIMARTS          DIMECRES         DIJOUS           DIVENDRES           DISSABTE    

16:00 - 17:30

17:30 - 18.30

18:30 - 19:30

19:30 - 20:30

20:30 - 21:30

21:30 - 22:30

INTERESPORTIU

CEMPA

CE MPA

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

HOQUEI

HOQUEI

APAM

APAM

APAM

CEMPA

CEMPA

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

INTERESPORTIU

APAM

APAM

APAM

APAM

APAM

9:00-12:00 APAM

12:00-15:00 CEMPA

HORARI              DILLUNS           DIMARTS          DIMECRES         DIJOUS           DIVENDRES           

10:00 - 13:00

15:30 - 20:00 CLUB ATLESTISME CLUB ATLESTISME CLUB ATLESTISME CLUB ATLESTISME CLUB ATLESTISME
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 CAMPUS ESPORTIUS
Aquest any 2020, s’han realitzar Jornades de Tecni�cació, per part dels clubs i entitats que ho han sol·licitat. S’ha 
donat la possibilitat de realitzar aquestes jornades esportives durant el mesos d’estiu, a les instal·lacions esporti-
ves municipals. 

S’han signat convenis amb les entitats esportives que han fet ús de les instal•lacions. 

A més, com que des del mes de març �ns al mes de juny no van poder entrenar, també s’ha donat opció per que 
les entitats que volien entrenessin a l’estiu.

 JORNADES DE TECNIFICACIO DE FUTBOL SALA
Organitzat pel Club Interesportiu Malgrat Futbol Sala de Malgrat de Mar. 

Aquesta any s’ha realitzat al Pavelló Germans Margall, i complint les mesures de seguretat i higiene segons la 
normativa per fer front a la pandèmia de la covid-19.

Les jornades de tecni�cació han ofert la possibilitat a tots els participants d’iniciar-se, millorar, potenciar i perfec-
cionar els aspectes tècnics per a la pràctica del futbol sala per així afavorir la seva evolució dins d’aquest esport. 

Un dels objectius és aconseguir la motivació dels nens i nenes per a la pràctica del futbol sala desprès d’un apre-
nentatge integrador, amb monitors i personal preparat. 

Es combinen ensenyaments tècnics i tàctics amb una educació extra esportiva, que fomenta la cooperació, la 
interacció, els valors com l’amistat, el companyerisme i el joc net a través de la pràctica del futbol sala. 

S’ha realitzat al Pavelló Germans Margall, durant els mesos de juliol i agost de 2020. L’horari era de 8.30 a 13:30 
hores. 

El cos tècnic de la tecni�cació es composa d’entrenadors federats i de monitors especialitzats en l’esport. 

La metodologia s’ha basat en l’adaptació per edats dels exercicis i activitats, que ha permès proposar un mètode 
afavoridor per l’aprenentatge dels nens i nenes, separats per categories del futbol : Prebenjami, benjamí, aleví, 
infantil. 

El Club Interesportiu Malgrat Futbol Sala fa una valoració molt positiva de les jornades de tecni�cació. Els usuaris 
han fet una valoració dels monitors, resultant molt positiva.

Durant el mes de juliol, de 8.30 a 13.30 hores, el Club Esportiu Olímpic Malgrat va organitzar unes jornades de 
tecni�cació de Futbol. 

Es va realitzar al Camp Municipal d’Esports. i complint les mesures de seguretat i higiene segons la normativa per 
fer front a la pandèmia de la covid-19

La tecni�cació ha consistit en perfeccionar els coneixements dels participants, treballant tots els aspectes tàctics 
i tècnics de la �loso�a i metodologia del futbol. 

S’ha realitzat amb entrenadors federats de futbol. 

.  

JORNADES DE TECNIFICACIO DE FUTBOL
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ESTALVI ENERGÈTIC

Durant el mes de febrer, la regidoria de medi ambient va posar en marxa La Marató de l’Estalvi Energètic. Aquesta 
campanya té com objectiu la reducció de la despesa energètica durant el mes de febrer, mitjançant determina-
des accions en equipaments públics. Els estalvis es dediquen a ajudar a la lluita contra la pobresa energètica. 

Aquest any va ser el tercer que es va triar el Pavelló Germans Margall i el Pavelló Municipal de l’Avinguda Tarrago-
na. Es van col•locar cartells per sensibilitzar els usuaris i donar consells de bones pràctiques en l’ús i consum de 
llum, aigua i gas. 

Va ser un èxit de participació i es va notar una disminució del consum tant de llum, d’aigua i gas respecte als 
mesos anteriors. 

REVISTA ESPORTIU MARESME

!

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha estat rebent durant l’any 2020 la revista “Esportiu 
Maresme”.

En aquesta revista s’han promocionat les activitats esportives que es realitzen al nostre municipi. Cada mes s’ha 
disposat d’una plana per a la informació esportiva de Malgrat de Mar. Ens han fet arribar 250 revistes que s’han 
distribuït entre les instal•lacions esportives i municipals.

S’han publicat diversos articles cada mes. S’ha promocionat les activitats esportives dels clubs i entitats esporti-
ves, els esdeveniments esportius organitzats a Malgrat, s’han realitzat entrevistes tant a esportistes locals com al 
regidor d’Esports

Aquesta revista col•labora amb diversos ajuntaments del Maresme, com Vilassar de Mar, Masnou, Sant Pol de 
Mar, Calella, Premià de Dalt, Arenys de Munt, Santa Susanna, Pineda, Arenys de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, 
Cabrera de Mar i Canet. 

L’Esportiu Maresme té una tirada mensual de 10.000 exemplars, que es distribueixen per tot el Maresme. A més, 
es fa distribució per la pàgina web, per la plataforma digital issuu, per whatssap i per newsletter mensual a totes 
les federacions esportives de Catalunya i als clubs i entitats registrades a la Generalitat de Catalunya. 

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Malgrat de Mar considera que aquesta revista és una molt bona eina 
per promocionar i impulsar les activitats esportives que es realitzen a Malgrat, i fer difusió de les mateixes. 
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OBJECTIUS FUTURS DE LA REGIDORIA D’ESPORTS 

El nostre objectiu és facilitar la pràctica esportiva al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Malgrat, millorant 
l’actual oferta d’equipaments esportius, oferint programes esportius per a tothom i donant suport als projectes 
que porten a terme els clubs i entitats esportives de Malgrat.

Per aconseguir-ho ens comprometem a continuar interactuant amb tots els clubs i entitats esportives de Malgrat 
de Mar i treballar conjuntament per solucionar problemes i organitzar els usos de les instal•lacions esportives 
municipals, així com per organitzar activitats esportives. Donar suport a les entitats esportives facilitant tràmits 
administratius, l’accés als equipaments per a dur a terme els entrenaments i partits.

Posicionar i consolidar Malgrat de Mar com a poble de referència a l’hora d’acollir campionats de primer nivell de 
qualsevol modalitat esportiva existent al poble.

Un altre dels objectius de la regidoria és la de potenciar els esports a la platja. S’ha de dinamitzat l’espai que 
tenim, ja que som un municipi amb una gran zona de platja per a poder fer diversos esports diferents, ja sigui dins 
l’aigua com a la sorra. 

Es vol continuar col•laborant amb projectes de solidaritat que organitzen o lideren les entitats esportives, com les 
curses solidàries o la recollida de joguines o aliments. 

Pel que fa a les instal•lacions, es vol canviar el terra de la piscina, el terra de la pista del Pavelló Municipal, les reixe-
tes del canal del Camp de Futbol i les baranes de la graderia del Pavelló Germans Margall

També s’ha previst instal•lar aigua calenta a les pistes d’atletisme i adequar la zona del mig per a fer un camp de 
futbol per a entrenaments
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