
  
CARTA DE SERVEIS D’ESPORTS 

 

COMPROMISOS I INDICADORS ANY 2017 

 
Elaborar anualment una oferta amplia de programes d’activitats físiques. 

Realitzarem un mínim de 4 programes amb més de 2.000 places ofertades. 

Nombre de programes oferts a l’any: 8   
Nombre de places ofertes a l’any:  2.350 
 

Donar  suport a l’esport en edat escolar, mitjançant la implicació en l’organització 
dels programes esportius escolars i el recolzament a les entitats que promocionin 
l’esport de base a la nostre ciutat. 
Participaran més de 50 escoles, 25 entitats i 25.000 usuaris i usuàries. 

Nombre d’entitats que participen als programes: 50 
Nombre de centres escolars que participen als programes: 72 
Nombre d’escolars participants: 28.910 
 
Organitzar actes esportius d’àmbit de ciutat que promoguin la participació popular i 
col·laborar en les activitats esportives que organitzin les entitats que persegueixin el 
mateix objectiu. 
Organitzarem i col·laborarem en més de 55 actes l’any. 
Nombre d’actes i activitats esportives de ciutat organitzats per l’ajuntament i en 
col·laboració amb les entitats: 75 
 
Coordinar  les accions de suport a les entitats esportives pel que fa a l’oferta de 
subvencions municipals i l’atorgament de guardons.  
Realitzarem una convocatòria anual de subvencions i atorgarem més de 250 
trofeus i 1.000 medalles. 
Nombre de convocatòries anuals de subvencions: 2 
Nombre de trofeus i medalles atorgades: 350 trofeus i 1.670 medalles 
 
Posar la xarxa d‘equipaments esportius municipals a disposició dels ciutadans i 
entitats. 
Garantirem més de 1.800 hores a la setmana d’ús. 
Nombre d’hores a la setmana d’ús: 2.527,52 
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