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SERVEI D’ESPORTS 
 Àrea: Polítiques de Ciutadania    Presidenta: Llorens Carbonell, Teresa 

   Coordinadora: Núria Cortada 

 Regidoria: Regidoria d’Esports                        Regidor: Blanca Alba 

            Cap del Servei:  Ricard Belascoain 

 Adreça: Pl. De la Vila, 12 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 3351 Adreça-e: esports@vilanova.cat  

 Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres 

 Altra inf.: http://www.vilanova.cat/html/tema/esports 

                       http://esportsvng.blogspot.com 

   
 
 Missió: difondre l’esport com un aspecte basic per l’educació integral de la ciutadania, 

facilitant la pràctica digne i de qualitat en equipaments i en el medi, atenent la 
diversitat i la cohesió. 

 
 Mitjans: posant a l’abast recursos i eines diferents per poder accedir a l’esport: 

instal·lacions, programes, accions, ajuts i infraestructures  
 
Destinataris:  tota la ciutadania del municipi 
 
 Finalitat: aportar a les persones factors de salut, benestar i sociabilitat. 
  A nivell de ciutat entendre l’esport com un element important en la promoció i  en la 

generació d’activitat econòmica. 
 

ESTRATÈGIES incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19  

 1. 3. Millorar l'atenció integral de la salut de les persones 

 1. 3. Promoure l'esport com a element vertebrador, cohesionador i inclusiu 

 2. 1. Impulsar l'activitat econòmica a la ciutat 

 2. 5. Impulsar el turisme responsable i sostenible 

 

ALTRES ESTRATÉGIES - OBJECTIUS  

 Donar suport als clubs i entitats esportius en la seva tasca bàsica 

 Fer xarxa d’equipaments esportius com element bàsic per a la promoció de la practica 
esportiva i afavorir l’accés a tothom 

 Promoure i racionalitzar la pràctica esportiva en l’espai públic urbà 

 Incrementar la practica esportiva entre les dones 

 L’esport com a font de salut 

 L’esport com eina de promoció de ciutat i generació d’ocupació 

http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/teresa_llorens.html
mailto:ncortada@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/blanca_alba.html
mailto:rbelascoain@vilanova.cat
mailto:esports@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/esports
http://esportsvng.blogspot.com/
http://www.ajuntament.org/pam2015-2019/linea.asp?LinID=3
http://www.ajuntament.org/pam2015-2019/linea.asp?LinID=8
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=11
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?linID=29
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ORGANIGRAMA DEL SERVEI 

 
COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS 

Despeses 
Capítol Descripció Crèdits Totals 

consignats 
Obligacions 
reconegudes 

Capítol I Despeses de personal 690.187,99 € 685.543,98 € 

Capítol II Despesa corrent 1.240.905,00 € 1.034.990,26 € 

Capítol IV Transferències corrents 872.955,00 € 278.057,68 € 

TOTAL 2.804.047,99 € 1.998.591,92 € 

%Execució pressupostària 71 % 
 
Ingressos 
Capítol Descripció Ingressos 

Previstos 
Drets 
reconeguts 

Capítol I Taxes i altres ingressos 554.400,00 € 158.729,84 € 

Capítol IV Transferències corrents 23.917,00 € 11.500,00 € 

Capítol V Ingressos patrimonials 35.000,00 € 35.000,00 € 

TOTAL 613.317,00 € 205.229,84 € 

%Execució pressupostària 33 % 

 
 
<Tornar índex document> 
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1.1.  Espais i Serveis per l’esport 

 

DADES BÀSIQUES  

Responsable: Israel Millan  

 Adreça: Pl. de la Vila, 12 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 3351 Adreça-e: esports@vilanova.cat  

 Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres 

Destinataris/àries: Clubs esportius Vilanova, lligues competició.  

Beneficiaris/àries: 17.422 persones major de 16 anys. 31,7% de la població total 

 Altra inf.: 

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local i Gestió indirecta mitjançant 
concessió, en què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura. 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari,CODI: 3400 NOM: Administració general d’Esports 
IMPORT:  685.543,98 € Capítol I 

Programa pressupostari,CODI: 3420 NOM: Espais per l’Esport Gestió i Manteniment  
IMPORT:  957.240,41 € Capítol II 
 
 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I: 64,38% 
 
Espais i Serveis per l’esport Nivell lloc de treball 

  A           C         D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

 1    1       75%  

 1    1     100%  

    14 14     100%  

  1   1       10%  

TOTAL       441.318,94 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:esports@vilanova.cat
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Capítol II i IV 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

33 3420 21200 
CONSERVACIÓ D’ 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 230.645,00 € 140.521,62 € 

33 3420 22104 
VESTUARI PERSONAL 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 1.500,00 € 1.399,15 € 

33 3420 2219900 

SUBMINISTRAMENTS 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
PRÒPIES 442.500,00 € 490.775,60 € 

33 3420 2279900 GESTIÓ I MANTENIMENT 422.760,00 € 274.544,04 € 

33 3420 2279901 
REPARACIÓ ESQUERDES 
PAVELLÓ 50.000,00 € 50.000,00 € 

 Total  Espais i Serveis per l’esport 1.147.405,00 € 957.240,41 € 

  %Execució pressupostària:   83 % 
 

Ingressos 
Detall 
Partida 
 

Descripció  
 

Import  

31301 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 5.596,84 € 

31302 CONVENIS ENTITATS ESPORTIVES 0,00 € 

31303 PARC DEL GARRAF, SUBMINISTRAMENTS 153.133,00 €  

46105 DIPUTACIÓ, OFICINA D'ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

11.500,00 €  

55007 CÀNON PARC DEL GARRAF 35.000,00  € 

 TOTAL INGRESSOS  205.229,84 € 
 
Total despesa Espais i Serveis per l’esport 

 

OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal –PAM  2015/19  

 Promoure i potenciar l’esport per a tothom 

 Obrir els centres educatius promoure l’ús social i aprofitament dels espais 
 

OBJECTIUS OPERATIUS DE LA LÍNIA DE SERVEI  
 
 
 Mantenir les   instal·lacions esportives en bon estat per la pràctica esportiva 
 
 Assumir el cost dels subministraments i manteniment de les  instal·lacions esportives     
 
 Gestionar els usos  instal·lacions esportives per part dels clubs en entrenaments i competicions  

 
 Aplicar politiques de reducció racionalitzada dels costos 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 441.318,94 € 

II  Despesa corrent 957.240,41 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 1.398.559,35 € 
€ 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=27
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=85
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ACTIVITATS 
 

1.1.1. Gestió infraestructures esportives en espais oberts 
Mantenir les   instal·lacions esportives en bon estat per la practica esportiva 

 

Actuacions incloses al Pla d’Actuació Municipal – PAM 2015/19 
 

 1. 3. 2. 4 Obrir els centres educatius, promoure l'ús social i aprofitament dels espais a través 
del projecte Pati Obert 

 

 

Actuacions/ accions: 

 Manteniment instal·lacions ens espais oberts urbans i en espais naturals 

 Creació de noves instal·lacions en espais oberts: Crossfit, camp vòlei platja, 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus Espais oberts Any ant. Objectiu Indicador 

Entorn Nombre instal·lacions espais oberts 3 4 4 
Entorn Nombre escoles 4 4 4 
Entorn Km instal·lacions  5 5 5 

 

 

 

1.1.2. Manteniment i gestió Instal·lacions 
Programació de les activitats en els espais i gestió dels usos. 
Manteniments de les instal·lacions 
Concessions 
 

Tràmits associats 

 
 Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives dels CEIP's  fora de l' horari lectiu. 

 Ús d'instal·lacions esportives municipals per a esdeveniments de caràcter puntual 

 

Equipaments relacionats 

 Equipaments esportius 
 

Actuacions incloses al Pla d’Actuació Municipal – PAM 2015/19 

 
 1. 3. 2. 1 Donar cobertura en infrastructures i recursos a l'esport federat i de clubs: lligues i 

campionats 
 

 1. 3. 2. 2 Assegurar un calendari anual d'esport d'oci i popular, equilibrat en modalitats i 
distribució temporal 
 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=85
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=85
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17694
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=77
http://www.vilanova.cat/html/tema/esports/equipaments_esportius.html
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=82
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=82
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=83
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=83
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Programa:  Funcionament equipaments esportius (Espais Tancats) 
Descripció Activitat. Mantenir les   instal·lacions esportives en bon estat per la practica esportiva                    

 

Actuacions/ accions: 
 Execució actuacions del pla de manteniment per 2016-20 

 Contracte amb empresa de serveis de manteniment  

 Municipalització de consergeries de cap de setmana 

 Elaboració del calendari anual d’utilització de les instal·lacions . 

 Elaboració setmanalment del calendari de competicions del cap de setmana. 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus* Execució pla manteniment per 2016 Any ant. Objectiu Indicador 

Entorn pressupost conservació instal·lacions 150.000 230.000 230.000 
Entorn Pressupost subministraments (instal. i  Parc Garraf) 459.000 459.000 442.000 

Resultat Municipalització consergeries No Sí Sí 
Resultat Calendari utilització instal·lacions Sí Sí Sí 

Resultat Execució pla manteniment 0 25% 15% 
Resultat Concurs empresa manteniment instal·lacions Sí Nou Sí 

 

Indicadors: 

Tipus* Manteniment i gestió instal·lacions 2014 2015 

CE 
Superfície: suma de superfícies de totes les 
instal·lacions 38.726m2 38.726m2 

CE 
Superfície: suma de superfícies de totes les 
instal·lacions ús públic  

9.000m2 9.000m2 

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei 

 
 

Programa:  Intervenció de les instal·lacions esportives concessió Parc del Garraf 
Fiscalitzar i fer el seguiment necessari per assegurar la continuïtat de les instal·lacions atenent al pla 
estratègic fixat 

 

Actuacions/ accions: 

 Seguiment i autorització de les línies de despesa a la gestió. 

 Control del seguiment del pla estratègic a nivell recursos humans, econòmic  (ingressos i 
despeses) i inversions 

 Vigilància de la imatge i la comunicació 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus Intervenció instal·lacions Any ant. Objectiu Indicador 

Entorn Seguiment setmanal compliment pla estratègic                 si       si 

 
<Tornar índex document> 
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1.2. Promoció i Foment de l’esport 

DADES BÀSIQUES  

 

Responsable:. Monica Coll / Ismael Dichos 

 Adreça: Pl. De la Vila 12 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 3351 Adreça-e: esports@vilanova.cat  

 Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres 

Destinataris/àries: Tots els ciutadans. 

 Beneficiaris: 28.608 persones major de 16 anys  /  52% població total 

 Observacions:  

 Altra inf.: Web: http://www.vilanova.cat/html/tema/esports 

    http://esportsvng.blogspot.com 

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari,CODI: 3400 NOM: Administració general d’Esports 
IMPORT:  685.543,98 € Capítol I 

Programa pressupostari,CODI: 3410 NOM: Promoció i foment de l’esport 
IMPORT:  957.240,41 € Capítol II 
 
 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I: 20,31% 
 
Promoció i Foment de l’esport Nivell lloc de treball 

  A           C         D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

 1
1 

   1       90%  

 1
1 

  1 1     100%  

 1   1 1       25%  

TOTAL     3   139.251,12 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:esports@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/esports
http://esportsvng.blogspot.com/
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Capítol II i IV  
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

33 3410 22609 
ACTIVITATS I PROGRAMES 
ESPORTIUS 90.900,00 € 75.209,02 € 

      

33 3410 48100 
BEQUES ACTIVITATS 
ESPORTIVES I TERAPEÚTIQUES 67.500,00 63.957,68 

33 3410 48101 
CONVENIS I SUBVENCIONS A 
ENTITATS ESPORTIVES 214.455,00 173.100,00 

33 3410 48102 
SUBVENCIONS PER A ÚS 
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 550.000,00 0,00 

33 3410 48103 
CONVENI CONSELL ESPORTIU 
DEL GARRAF 41.000,00 41.000,00 

Total  Promoció i Foment de l’esport 963.855,00 € 353.266,70 € 

%Execució pressupostària:  37 % 
 

 

 

 
Total despesa Promoció i Foment de l’esport 

 
 
OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19 

 

 1. 3. 2. Promoure i potenciar l'esport per a tothom 

 1. 3. 2. Preservar la salut amb la pràctica esportiva 

 2. 1. 3. Impulsar nous nínxols d’activitat econòmica 

 2. 5. 5 Projectar els recursos naturals del territori com a eina d’atracció d’esportistes 

 

Capítol Descripció  Import  

I  Personal 139.251,12 € 

II  Despesa corrent 75.209,02 €  

IV  Transferències corrents 278.057,68 € 
€  TOTAL 492.517,82 € 
 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=27
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=9
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=30
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=61
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ACTIVITATS 

 

1.2.1. Acollida d’esdeveniments esportius puntuals 
Acollir els esdeveniments esportius especials: campionats, partits, etapes ciclistes... 

 
Programa: Acollida esdeveniments esportius  
Propostes que per la seva idiosincràsia tenen un àmbit de difusió nacional o internacional i que posicionen 
la ciutat com receptora d’activitat esportiva important. 

 

Actuacions incloses al Pla d’Actuació Municipal – PAM 2015/19 

 
 2. 1. 3. 1 Promoure l'acolliment de grans esdeveniments esportius puntuals Consulta la fitxa de 

l'acció 

 

Actuacions: 

 Campionat U15 d’hoquei 2016 

 Volta Catalunya (arribada etapa) 

 Campionat Catalunya de Vòlei Platja 

 Campionat Catalunya Futbol Platja 

 Campionat Catalunya Tennis Platja 

 Barcelona Beach Festival de Rugby 

 Campionat Espanya Slalon Cadira de Rodes 

 Campionat de Catalunya absolut d’Esgrima 

 XV campionat d’Espanya Grups Xous 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus Acollida esdeveniments esportius puntuals Any ant. Objectiu Indicador 

Resultat Nombre esdeveniments 6 8 9 

Resultat Nombre clubs implicats 2 4 9 

 
 

1.2.2. Ajusts per a la pràctica de l’esport 
Convocatòria i concessió d’ajuts per facilitar que cap ciutadà quedi exclòs de la practica esportiva  

 

Tràmits associats 

 Sol·licitud de subvencions per a entitats i associacions 

 Sol·licituds d’ajuts a les persones 
 

http://www.ajuntament.org/pam2015-2019/accio.asp?ID=90
http://www.ajuntament.org/pam2015-2019/accio.asp?ID=90
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17728
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17849
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Programa: Ajuts econòmics als clubs esportius 
Convocatòria d’ajuts als clubs esportius: 

 
 

Actuacions: 

 Activitats esport base 

 Activitats esport popular 

 Activitats esport escolar. 

 

 

Tipus Ajuts per a la pràctica de l’esport Any ant. Objectiu Indicador 

Resultat Ajuts Clubs 43 40 42 

 

 
Programa: Ajusts econòmics per a la pràctica de l’esport a persones físiques 
Convocatòria i concessió d’ajuts per facilitar que cap ciutadà quedi exclòs de la practica esportiva  
 

 

Actuacions Activitat: 

 Convocatòria, d’ajuts de les persones per a la practica de l’esport: persones amb malalties 
degeneratives i cròniques, persones amb manca de recursos econòmics, esportistes 
individuals 

 

  

Accions/Indicadors: 

 

Tipus Ajuts per a la pràctica de l’esport Any ant. Objectiu Indicador 

Resultat Ajuts a persones per a la practica esports 111  197 

 

 

 

1.2.3. Esport a les escoles i de base 
Promoció de la iniciació a la pràctica esportiva. 

 
 

Programa: Esport escolar i de base 
Donar suport a la practica esportiva en els centres escolars mitjançats els programes extraescolars de 
AMPAS i clubs esportius .Promoure centres escolars com a centre de la practica de esports concrets 

 

Actuacions incloses del Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19  

 
 3. 2. 3 Potenciar l'esport de base donant suport infraestructural i econòmic a les entitats que 

potencien l'esport base i també als programes d'esport escolar 

 
 

 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=84
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=84
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Accions 

 Manteniment i arranjament de les instal·lacions esportives de les escoles publiques de primària 

 Intermediació entre escoles i clubs per ubicació d’ activitats 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus Esport escolar i de base Any ant. Objectiu Indicador 

Resultat nombre d’escoles participants en el programa de 
manteniment 

11 11 11 

Resultat nombre de clubs que participen en el programa 6 6 6 

 
 

1.2.4. Esport de lleure/oci 
Pràctica de l'esport com a entreteniment i de gaudi, fora de l'entorn competitiu. 

Esport Popular. 
Esport en família 
Activitats d’estiu 

 
Tràmits associats 

 Abonament anual de les pistes d'atletisme 
 Abonament mensual de les pistes d'atletisme 

 
 
 

Programa: Esports Lleure/oci - Popular 
Mantenir un calendari d’activitats esportives populars diversificat en modalitats i equilibrat  
en el calendari anual, coordinant les propostes dels  clubs i organitzant directament activitats que manquen 
 

Actuacions incloses del Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19  

 
 1. 3. 2. 2 Assegurar un calendari anual d'esport d'oci i popular, equilibrat en modalitats i 

distribució temporal 

 

 
Activitats: 

 Coordinar les activitats del calendari anual dels programes REPTES i EN SORRA amb els 
clubs organitzador 

 Organitzar i executar el programa del Juanita’s esports festival 

 Coordinar el programa FEM BICI amb els clubs organitzadors (Issac Cicling/ Pedalada popular/ 
Bike Festival/Radis VnG) 

 Organització de la cursa popular,  

 Organització de la milla catalana 

 Organització la Foix Ride 

 

 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1322
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1321
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=83
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=83
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Accions/Indicadors: 

 

Tipus Esport Lleure/Oci -Popular Any ant. Objectiu Indicador 

Resultat Calendari reptes. Mantenir nombre clubs participants  28 28 

Resultat Calendari reptes: assegurar 3 activitats per mes Sí  Sí 

Resultat Calendari reptes: assegurar mínim 5 modalitats diferents Sí  Si 

Resultat Juanita’s. nombre activitats venudes 1.200 +5% 2.000 

Resultat incrementar el nombre d’activitats Fem Bici 2 4 3 

Resultat Organitzar cursa popular i superar el 1000 inscrits 1.280 1.000 930 

Resultat Consolidar la Milla catalana amb mes de 250 participants 290  295 

Resultat Organitzar la primera edició Foix Ride i tenir mes de 60 
parelles mixtes  participants 

0 60 65 

 

 
Programa: Esport Lleure/Oci - En família 
Introducció a la practica de l’esport mitjançat la participació conjunta de la família 
 

Activitats: 

 Calendari trimestral d’activitats esport en família  

 Cursa del tió 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus Esport Lleure/Oci – En família Any ant. Objectiu Indicador 

Resultat Iniciar el projecte amb la programació 4r trimestre 2016  0  Sí 

Resultat participació cursa tió  200 200 250 

 

 
 

1.2.5. Esport federat 
Pràctica esportiva de competició tant a nivell col·lectiu com individual 

 

Programa: Esport federat 
Donar suport a la practica esportiva federada per mitja dels clubs esportius  

 

Activitats: 
 Facilitar  l’ús gratuït de les instal·lacions esportives. 

 Coordinar els horaris dels usos dels clubs per els entrenaments setmanals i les competicions 
de cap de setmana 

 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus Esport federat Any ant. Objectiu Indicador 

Resultat Numero de clubs que gaudeixen de les instal·lacions -- -  
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1.2.6. Prospecció especialitzada i projectes 
Formació de personal especialista en diferents competències d'esports 
Estudi i anàlisi de les tendències en activitats esportives de base. 

 
 

Programa: Nous camps de l’esport/projectes esportius  
Captar noves propostes esportives i esports emergents per realitzar a la ciutat com element 
d’atracció de turisme esportiu i foment de noves activitats professionals  

 

Actuacions incloses del Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19  

 
 2. 1. 3. 6. Definir i redactar el projecte VNG Estació d'Entrenament 

 2. 5. 2. 1. Elaborar un web amb la informació de circuits esportius de diferents modalitats 

(caminar, correr, btt, bici carretera, patinatge, natació...) [+]  

 2. 5. 2. 2. Apostar pel cicloturisme com activitat turistica diferencial amb el desenvolupament del 

projecte radis VnG 

 

Accions: 

 
 Web estació d’esportiva i rutes esportives  
 Programar i executar la marxa cicloturista Foix Ride 

 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus Nous camps de l’esport Any ant. Objectiu Indicador 

Resultat Encarregar la web de suport a “Vilanova Estació 
Esportiva”  

0 Sí Sí 

Resultat Disseny circuits de córrer, caminar i en família 0 15 15 

Resultat Organitzar la primera edició Foix Ride i tenir mes de 60 
parelles mixtes  participants 

0 60 65 

* la Foix Ride apareix en dos Actuacions; per a la nostra estructura no es cap contradicció per que una 
mateixa acció pot respondre a diferents objectius i donar cobertura a diferents plans. Com exemple, entra 
en Projectes esportius i nous camps de l’esport per que es un projecte nou i novedos que desenvolupem, 
però alhora es una activitat que dona gruix en la seva execució al programa esport oci, per que va adreçat a 
aquest sector.  Un cop posada en funcionament i per tant passada la fase de projecció i disseny de 
l’activitat, ja no estar en aquest camp i si plenament en el programa esport oci. 

 

1.2.7. Esport i salut 
Accions adreçades a la practica de l’esport per a tothom de forma saludable i adaptada 
 

Programa:  Esport i Salut 
Propostes esportives adaptades a la gent gran 
Programa d'esport i salut a les  escoles de primària 

 

Actuacions incloses del Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015/19  

 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=80
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=194
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=194
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=196
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=196
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 1. 3. 2. 3 Ampliar i difondre els circuits de caminar i córrer cardioprotegits  

 1. 3. 2. 2 Dissenyar i desenvolupar un programa específic per persones afectades d'algunes 

malalties  cròniques com la Fibromialgia, Parkinson 

 1. 3. 2. 1 Mantenir el programa d’activitats esportives adreçades a la gent gran, intentant 

incrementar  

 

Accions 

 
 Senyalitzar circuit cardioprotegit al voltant zona esportiva (2017) 

 Publicar normes bàsiques córrer amb seguretat 

 Calendari passejades gent gran a 100 cap els 100 

 

 

Accions/Indicadors: 

 

Tipus Esport i salut Any ant. Objectiu Indicador 

Resultat Circuits cardioprotegits 1 1 1 

Resultat Mantenir el nombre passejades gent gran 4 4 4 

 
 
<Tornar índex document> 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=29
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=28
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=28
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=27
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=27
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1.3. Administració general Esports, comunicació i atenció 
públic  

Activitats internes del Servei. Organització, coordinació, col·laboracions... 

 

DADES BÀSIQUES 

 

Responsable:. Laura Serna 

 Adreça: Pl. De la Vila 12 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 3351 Adreça-e: esports@vilanova.cat  

 Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres 

 Observacions:  

 Altra inf.: Web: http://www.vilanova.cat/html/tema/esports 

 

DADES ECONÒMIQUES 

 

Programa pressupostari,CODI: 3400 NOM: Administració general d’Esports 
IMPORT:  685.543,98 € Capítol I 

Programa pressupostari,CODI: 3400 NOM: Administració general d’Esports 
IMPORT:  2.540,83 € Capítol II 
 
Despeses 
 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I: 15,31% 
 
Administració general, comunicació 
i atenció públic  
 

Nivell lloc de treball 
  A           C         D          E 

Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

 1    1  100 %  

 1   1 1
  

100 %  

TOTAL        104.973,92 € 

 
 
Capítol II i IV  
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

33 3400 22000 DESPESES OFICINA I MENORS 2.600,00 € 2.540,83 € 

      

TOTAL 2.600,00 € 2.540,83 € 

%Execució pressupostària: 98 % 
 

mailto:esports@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/esports
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Total despesa: Administració general, comunicació i atenció públic  
 

 

ACTIVITATS 
  

 Participació en les reunions internes de coordinació. 

 Tramitació de les subvencions. Recepció, pagament 

 Participació en l’edició del Cercles de Comparació Intermunicipal. 

 Actualització i ampliació dels continguts del Web i Facebook 

 Manteniment de l’agenda municipal. 

 Atenció públic. Presencial, telefònica, correu, Internet 

 Gestió administrativa central  

 

Indicadors: 

Tipus* Medi ambient  2014 2015 

CE 
Instal·lacions esportives d’ús públic: 
Núm. persones en plantilla adscrites al servei. 

19 19 

CE 
Promoció de l’esport: 
Núm. efectius en plantilla assignats al servei 

3+2 3+2 

CE 
Promoció de l’esport: 
Núm. campanyes realitzades a l’any. 

45 45 

CE 
Instal·lacions esportives: 
Núm. persones en plantilla adscrites al servei. 

71 71 

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei 

 
 
 
<Tornar índex document> 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 104.973,92 € 

II  Despesa corrent 2.540,83 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 107.514,75 € 
€ 
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VALORACIÓ 
Ha estat molt difícil fer una memòria tractant d’encaixar com a mínim quatre documents diferents 
(Catàleg de Serveis, PAM, el Cartipàs i finalment les línies pròpies dissenyades per la regidoria), 
d’aquests documents 3 han estat fets per altres agents i en la majoria dels casos sense escoltar la 
regidoria. 

Es pot entendre la dificultat que comporta treballar amb tant dispar documentació a l’hora de voler 
quadrar objectius, estratègies, accions, activitats, etc. 

També cal dir que ha estat molt difícil fer-ho a nivell terminològic. Doncs  aquesta i la forma 
prioritària d’ordenar els ítems que comprenen no es igual per cap document. En uns els objectius 
van per sota de les línies i en altres son les Actuacions les que estan per damunt de les línies. 

D’altra banda aquesta model de memòria es molt poc útil per aquelles regidories que no son 
merament administratives ja que es basa fonamentalment en una valoració quantitativa i omet 
deliberadament tota la part qualitativa dels serveis que en el cas de les àrees d’atenció i servei a 
les persones es  tant representativa o mes i segur que molt més a l’hora de complir amb un dels 
objectius de la memòria que es recordar per corregir  i no tant sols avaluar costos. 

Espero que la prova serveixi per corregir el model futur. 

D’altra banda no tant sols el caràcter quantitatiu de la memòria es real ja que deliberadament es 
vol mentir a si mateixa. He reiterat diverses vegades que si el que es pretenia amb la memòria era 
saber els costos de les accions a nivell econòmic i de personal (es a dir també econòmic) calia 
reflectir la realitat del temps dedicat a totes les activitats i el resultant a final de l’exercici, però com 
que el que s’ha volgut ha estat simplement quadrar-ho al pressupost, s’han ignorat, torno a repetir, 
deliberadament els excedents de costos. Es a dir les hores que el personal de la regidoria (i altres 
també) han de dedicar realment per poder fer que una activitat sigui executada i que a final d’any 
donen un excedent d’hores important a favor dels treballadors. I que encara que aquestes no es 
paguin si que caldria contemplar-les quantitativament per saber realment que cot te una acció, el 
contrari es mentir-nos. 

Referint-nos als apartats reflectits a la memòria conclourem que: 

1. En la línia espais i serveis per l’esport, gestió i manteniment: 

- Estem molt per sota en el que respecta a la relació entre equipaments i demanda dels 
ciutadans 

- Els equipaments son obsolets 

- Tenen moltes deficiències estructurals i en molts casos no s’adapten a les normatives 
actuals. 

- Fem una gestió excel·lent tenint en compte això per poder encabir les demandes d’usos; 
entrenaments i competicions dels diferents clubs de Vilanova i les diferents modalitats 
esportives. 

- Tenim un seriós problema d’estres de les instal·lacions ja que no hi ha períodes de 
descans per fer feines profundes de manteniment i conservació per que no es poden aturar 
en tot l’any i cal fer aquestes feines coincidint amb els usos esportius. 

- Podem tenir un problema greu de futur per assimilar mes usos si incrementen les 
modalitats esportives o els clubs que ho demanin. 

- Tindrem un col·lapse si alguna de les instal·lacions actuals deixa de funcionar o prestar 
servei per qualsevol raó. 
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2. En la línia de promoció i foment de l’esport: 

- S’ha fet una bona feina per donar coherència i estructura a una proposta esportiva de la 
ciutat oberta i popular conjuntament amb els clubs. Elaborant un calendari que distribueix 
equilibradament modalitats i temps al llarg de l’any. 

- S’ha crescut en l’àmbit de l’esport participatiu i popular. 

- S’han obert noves línies de treball per atendre nous sectors de públic, com l’esport en 
família o les dones. 

- S’ha apostat decididament per ser una ciutat esportiva i per incidir en l’esport com element 
de promoció del territori atraient esdeveniments de caire nacional i supranacional. 

- S’ha fet una aposta igualment decidida per noves formes d’esports o per esports 
emergents per impulsar la ciutat com referent d’aquests. 

- Hem ordenat tot el escenari dels ajuts a les persones per la practica de l’esport i per la no 
exclusió de ningú de la practica esportiva. 

- També ho hem intentat en l’escenari dels ajuts als clubs prioritzant quatre línies de treball i 
els projectes. Tot i això encara es nombrosa la quantitat d’ajuts que es vehiculen als clubs i 
el desequilibri entre aquests. 

 

3. Respecte a l’àmbit administració general: 

- Tenim un equip tècnic i administratiu petit, però just per poder fer la feina. Es un equip 
equilibrat i ben avingut, on es treballa a gust. 

- Malauradament la feina dels membres de la regidoria no esta reconeguda a nivell salarial 
en tots els casos de la mateixa manera, mantenint-se desigualtats difícilment justificables 
per la feina que fan les persones i simplement sent-ho per circumstancies que la covardia 
d’afrontar solucions particulars perpetua. 

- La municipalització de serveis de consergeria que teníem externalitzats no ha suposat una 
millora en el servei i tampoc a reduït els costos, mes aviat en els dos casos ha suposat tot 
el contrari. 
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