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Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES

A Sant Andreu de Llavaneres, a les 21.07 hores del dia 22 de març de 2018, a la Casa de 
la Vila, es reuneixen, el president Juan Antonio Casado i Pizarro Regidor d'Esports, el Sr. 
Josep Ruiz representant d’Acord-E, Andreu Díaz com a representant de la Secció esportiva 
El Casal, el Sr. Lluís Roig representant del Club de Patinatge Artístic, la Sra. Silvia Rivas 
com representant del Club Handbol Llavaneres, el Sr. Juan Antonio Casado Morales com a 
persona convidada i membres que hi van voler participar voluntàriament el Sr. Joan Bertran, 
el Sr. Marc Pèrez, el Sr. Jordi Muñoz, el Sr. Jose Flores, el Sr. Lluís Perich, el Sr. Josep 
Maria Garí, a l'objecte de celebrar la sessió ordinària del Consell Municipal d'Esports.

Actua com a Secretaria la Gemma Abad, Tècnica Auxiliar d'Esports.

Ha excusat la seva assistència el Sr. Albert Artigas, Carles Canals representant del 
Bàsquet 3 viles, el Sr. Jordi Fornés representant del Femení Maresme de Bàsquet.

Atès que s’ha obtingut el quòrum necessari, el senyor Juan Antonio Casado obre l’acte i es 
passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTE ANTERIOR
S'aprova l'acta de la sessió anterior del 20 de desembre de 2017, sense cap esmena.

2.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ESPORTIVES 2018
El Sr. Casado explica la convocatòria per a la concessió de les subvencions a les entitats 
esportives que està pendent de publicar-se en els propers dies al Butlletí Oficial de la 
Província i des de llavors hi haurà el termini d’un mes per a fer les sol·licituds. Des de la 
Regidoria d’esports s’enviarà la comunicació de la data exacte.
Es lliura als assistents els criteris i puntuacions que es tindran en compte en aquesta 
convocatòria i s’explica breument.

3.- OBRES DEL PAVELLÓ D’ESPORTS MUNICIPAL

Es projecten les imatges del plànols de construcció del Pavelló, per explicar breument en 
que consisteix la primera fase que està prevista acabar al desembre d’aquest any.
S’aclareix alguns dubtes dubtes que tenen els assistents pel que fa a les mides de la pista 
de joc i la preocupació de no tenir vestidors, que el Sr. Casado explica que es faran servir 
els del camp de futbol i si no és viable hi haurà la possibilitat de llogar algun mòdul 
provisionalment.

4.- PORESENTACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU ‘REDIBUIXEM LABANDÀRIA’

El Sr. Casado explica el Procés Participatiu de Redibuixem Labandària i el calendari 
previst pel procés que al febrer es va fer la presentació pública, ara s’està procedint a la 
recollida d’idees i les votacions finals seran del 28 de maig al 2 de juny.
Es convida a que tothom participi en aquestes procès.
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5.- JORNADA TOT ESPORT, EL 2 DE JUNY

El proper dissabte 2 de juny les Regidories de Promoció Econòmica i Esports volen tornar a 
organitzar un aparador de la oferta esportiva a Llavaneres i els voltants.
Ens els propers dies els Clubs podran proposar activitats per dinamitzar la jornada a la 
vegada disposaran d’un expositor per a fer difusió de la seva entitat.

6.- PROPOSTES, PRECS I PREGUNTES

El Sr. Jordi Muñoz i el Sr. Jose Flores com a veïns de Llavaneres i practicants de la 
modalitat de triatló, pregunten la situació de tenir una piscina coberta al municipi.
El Regidor d’Urbanisme respon que a dia d’avui no es contempla la construcció d’una 
piscina, ja que hi ha estudis que demostren que és totalment deficitària. Tenint complexes 
esportius amb piscina tan a prop de Llavaneres.

El Sr. Jose Lianes fa un suggeriment de poder instal·lar un lavabo al Parc de Can Matas, 
comenta que hi ha moltes famílies que van aquest parc.
S’estudiarà la possibilitat, però els Regidors d’Esports i Urbanisme responen que hi han 
molts actes vandàlics i que creuen que serà complicada aquesta opció.

El Sr. Lluis Perich i el Sr, Josep Maria Garí fan menció de la situació de l’edifici de ‘La 
Bodega’, se’ls respon que el tema està en situació del Banc i que l’Ajuntament no disposa 
d’aquest espai.   

El sr. Casado proposa crear una pluja d’idees en els propers dies, que veïns de Llavaneres 
proposin diferents activitats esportives anuals o algunes millores de les infraestructures 
existents. S’enviarà un formulari a totes les entitats per a que facin suggeriments.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les 22,35 hores, de la qual 
s’estén la present acta. En dono fe.

El president, La secretària,
Juan Antonio Casado i Pizarro Gemma Abad
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