
5) Aprovació del Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius municipals del 
Masnou (MIEM) 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de l’Esport amb  registre d’entrada número 
2011/8922 de data 13/09/2011, que indica que el MIEM presentat per l’Ajuntament 
del Masnou reuneix els punts mínims establerts al Pla director d’instal·lacions i 
equipaments esportius de Catalunya i que també informa d’observacions o possibles 
adequacions per incorporar o no al MIEM del Masnou. 
 
Vist l’escrit amb el mateix número de registre d’entrada i que acompanya l’informe 
esmentat anteriorment, el qual diu que “és condició que l’Ajuntament aprovi 
formalment el MIEM i ens trameti l’acord d’aprovació amb el document definitiu”. Vist 
l’informe que emet el tècnic d’Esports el 17 d’octubre de 2012, favorable a l’aprovació 
del mapa esmentat. 
 
Vistos els punts marcats en l’informe redactat per la Secretaria General de l’Esport i les 
explicacions que queden manifestades al Mapa d’instal·lacions esportives municipal 
del Masnou, que són els següents: 
 
· Proposta per mancomunar amb un altre municipi que disposi de sòl suficient i 
adequat el dèficit d’una pista d’atletisme. 
· El mapa recull que no és necessari un altre camp de futbol, ja que les necessitats de la 
demanda estan cobertes amb les instal·lacions existents. 
· L’estructura urbanística del Masnou no dóna alternatives per poder repartir tota 
l’oferta de manera més equilibrada. 
· A dia d’avui, els espais esportius dels centres educatius estan tenint una utilització 
fora de l’horari lectiu significativa, ja que diferents entitats ocupen espais per poder 
desenvolupar-hi la seva activitat esportiva (judo, patinatge, futbol sala, bàsquet...). Vist 
el dèficit de sales polivalents que té el municipi, s’utilitzen aquests espais per realitzar-
hi les activitats dirigides per a persones adultes. 
 
El retard en la presentació d’aquest document al Ple, tenint en compte la data en què 
es va rebre l’informe de la Secretaria General de l’Esport, ha estat motivat per 
l’aprovació del nou pavelló poliesportiu (conveni), ja que podria haver modificat el  unt 
de necessitats per la manca d’aquest equipament. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar el Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius municipals del 
Masnou (MIEM). 
Segon. Notificar el present acord a la Secretaria General de l’Esport.  


