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INTRODUCCIÓ

Per tal de desenvolupar polítiques basades en la promoció de l’activitat física i
l’esport, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Begues actuarà en els següents
àmbits:

•

Promoció dels beneficis de l’activitat física per la millora de la salut.

•

Suport a esdeveniments esportius de caràcter rellevant.

•

Col·laboració amb clubs i associacions esportives del municipi.
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I.

OBJECTIUS GENERALS

1. Incrementar el nombre d’usuaris i usuàries de les instal·lacions
Esportives Municipals mitjançant programes esportius específics.

2. Millorar i ampliar l’oferta esportiva municipal mitjançant la carta de
serveis esportius.

3. Donar suport a la realització d'esdeveniments esportius dins del
Terme Municipal de Begues que comptin amb l’Ajuntament de Begues com
a coorganitzador o col·laborador.

4. Impulsar l’Esport Escolar mitjançant les seccions esportives de les
AMPAS.
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II.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Elaborar el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM)
i el Pla d’Equipaments Esportius (PEE) amb l’assessorament tècnic del
Consell Català de l’Esport (GENCAT) i la Diputació de Barcelona.

2. Instal·lar de gespa artificial al Camp de Futbol Municipal de
Begues.

3. Construir la fase III del Pavelló Municipal “Jaume Viñas i Pi”.

4. Redactar el Pla de Gestió que inclou el pla manteniment, el pla
d’emergència, el pla de qualitat, el pla de marquèting,
d’activació i el pla de

el pla

tancament de les Instal·lacions Esportives

Municipals del municipi.

5. Organitzar l’activitat “La Festa de l’Esport” (Jornada de portes
obertes) per a fer promoció de l’esport i l’activitat física per a totes les
edats.

6. Endegar una programa d’activitats esportives de caire recreatiu per
a joves i adults durant tot l’any.

7. Desenvolupar el Pla Català de l’Esport a l’Escola als centres
educatius de Begues.

8. Crear el Consell d’Esports com a eina de participació ciutadana entre
els clubs, les associacions esportives, les seccions esportives de les AMPES i
l’Ajuntament de Begues.
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III.

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

La Regidoria de Cooperació i solidaritat serà gestionada directament pel
regidor Jaume Olivella i Riba que establirà col·laboracions i demanarà
l’assessorament tècnic corresponent a l’Àrea d’Esports de Diputació de
Barcelona, el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB).

Durant el primer semestre de 2008 es gaudirà de la col·laboració d’un agent cívic
de la zona esportiva subvencionat pel Departament de Treball de la GENCAT
(Pla d’ocupació) a jornada completa. Els seus horaris seran de dimarts a dissabte de
17h a 23h.

Durant el tercer trimestre de 2008 i fins al 2011 s’incorporarà un operari de
manteniment de la brigada municipal especialitzat en la Zona Esportiva.
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IV.

PROJECTES I ACCIONS

REDACCIÓ DEL MAPA D’INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS (MIEM) i
PLA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS
Descripció

Document que exposarà les necessitats i els dèficits d’equipaments esportius del
municipi en un horitzó determinat (2015) a través d’un estudi base (territori,
demografia, anàlisi de la pràctica fisicoesportiva, anàlisi d’equipaments esportius
i dades de gestió dels equipaments existents) i estudi de balanç entre la
demanda i la oferta i una comparativa entre les instal·lacions de la xarxa bàsica,
les instal·lacions esportives dels centres educatius i la xarxa complementària.
Destinataris
Ajuntament de Begues, Consell Català de l’Esport i DIBA Esports.

Agents
Àrea d’Esports de l’Ajuntament. Regidoria d’Esports.
Serveis tècnics Municipals i Llopesport S.L.

Col·laboracions
Regidoria d’Urbanisme i Medi ambient.

Pressupost
100% a càrrec de l’Ajuntament de Begues. Cost aproximat: 9.000,00 Euros.

Terminis
Primer semestre de 2009 .
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INVERSIONS:
INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL I TANCAMENT DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE BEGUES

Descripció

Projecte millorar la qualitat de la pràctica esportiva mitjançant la instal·lació
d’herba sintètica al Camp d’Esports Municipal. Aquest acció es durà a terme de
forma simultània amb el tancament del terreny.

Destinataris

Ajuntament de Begues i Club de Futbol Begues.

Agents

Àrea d’Esports de l’Ajuntament. Regidoria d’Esports.
Serveis tècnics Municipals i empresa privada guanyadora de la licitació de
l’obra.

Col·laboracions

Consell Català de l’Esport mitjançant el MIEC. Condició indispensable.

Pressupost

10% subvencionat per Consell Català de l’Esport.
90% a càrrec de l’Ajuntament de Begues.
Cost aproximat: 600.000,00 Euros
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Terminis
Tercer trimestre de 2008.

INVERSIONS:
REMODELACIÓ TERCERA FASE POLIESPORTIU MUNICIPAL

Descripció
Projecte que té com objectiu aconseguir el certificat de seguretat, adaptar
l’accés al públic a la graderia del polisportiu, construir una instal·lació esportiva
de tipus escalada esportiva “boulder”, construir una zona de vestíbul i un espai
de reunió polivalent per a les entitats i els clubs esportius.

Destinataris
Ajuntament de Begues i Club de Futbol Begues.

Agents
Àrea d’Esports de l’Ajuntament. Regidoria d’Esports.
Serveis tècnics Municipals i empresa privada guanyadora de la licitació de
l’obra.

Col·laboracions
Consell Català de l’Esport mitjançant el MIEC. Condició indispensable.

Pressupost

100% a càrrec de l’Ajuntament de Begues.
Cost aproximat: 365.000,00 Euros

Terminis
A determinar.

Regidoria d’Esports.

9

Darrera actualització 18/03/2008

REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Descripció

El Pla de gestió és el document de referència que descriu el com s’organitzen els
diferents elements de la xarxa bàsica esportiva municipal com ara el Pavelló
“Jaume Viñas Pi”, el Camp de Futbol, les pistes de tennis i frontennis municipals,
la pista polisportiva municipal, la pista de patinatge i Skate municipal, les pistes
de petanca, la Piscina descoberta i l’Aula de Natació municipal, els diversos
espais recreatius de caire esportiu a l’aire lliure, entre d’altres.

Destinataris
Ajuntament de Begues.

Agents
Àrea d’Esports de l’Ajuntament. Regidoria d’Esports.

Col·laboracions
Serveis tècnics del Servei d’Esports de la DIBA.

Pressupost
Cost a determinar. Part subvencionada per DIBA mitjançant la XBMQ

Terminis
Anys 2009 - 2011.
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ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DE L’ESPORT
(JORNADA DE PORTES OBERTES)

Descripció
Organització de diverses activitats físiques i esportives, utilitzant totes les
instal·lacions esportives municipals amb l'objectiu d'apropar l'esport a la
ciutadania i donar-lo a conèixer des de dins els equipaments esportius existents
a Begues (Aula de natació, aula d’activitats dirigides, polisportiu, camp de futbol,
pistes de tennis i frontennis, entre d’altres).

Destinataris
Ciutadans i ciutadanes de Begues (infants, joves, adults i famílies, i gent gran)

Agents
Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Begues.
GEAFE, els clubs esportius del municipi i les seccions esportives de les AMPES

Col·laboracions
DIBA. Departament d’Esports.

Pressupost
50% subvencionat per DIBA mitjançant la XBMQ.
50% a càrrec de l’Ajuntament de Begues.
Cost aproximat: 600,00 Euros / any

Terminis
Juny de 2008 - 2011.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES DE CAIRE RECREATIU

Descripció
Activitats de lleure i recreació en espais d’ús lliure, tant urbans com a la natura,
mitjançant l’activitat física i l’esport com ara la Lliga de Futbol Sala, el Bàsquet al
carrer 3x3 nocturn, el volei al carrer 4x4 i el Futbol al carrer 3x3.

Destinataris
Ciutadans i ciutadanes de Begues adolescents, joves i joves adults (de 15 a 35
anys).

Agents
Àrea d’esports i àrea de joventut de l’Ajuntament de Begues.
Associacions i clubs del municipi.

Col·laboracions
DIBA. Material de Préstec.

Pressupost
Cost aproximat: 6.000,00 Euros / any

Terminis
Segon, tercer i quart trimestre de 2008 - 2011.
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PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA

Descripció
Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos de
l’alumnat a través de la creació de les Associacions Esportives escolars, la
coordinació de les activitats per part del professorat del centre i el suport dels
alumnes dinamitzadors/es.

Destinataris
Alumnes dels centres escolars del municipi.

Agents
Seccions esportives AMPAS
Ajuntament de Begues. Regidoria d’Esports i Regidoria d’Educació.
Consell Català de l’Esport (CCE). GENCAT.

Col·laboracions
Consell Esportiu del Baix Llobregat

Pressupost
Cost total subvencionat per CCE mitjançant la XBMQ

Terminis
A determinar.

Regidoria d’Esports.

13

Darrera actualització 18/03/2008

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS:
BTT RUTA DELS AVENCS

Descripció
Ruta amb bicicleta tot terreny que segueix la ruta dels avencs mes significatius
de Begues. Hi ha dos recorreguts:
Un és un recorregut curt (mitja marató) de aproximadament 21 Km i un desnivell
positiu de 600 metres. Requereix d'un nivell físic mig i consta de varies zones
trialeres

de

certa

dificultat

tècnica.

L'altre és un recorregut semi-marató ( 36 Km ) i un desnivell positiu de quasi
1.200 metres . Requereix d'un bon nivell físic i tècnic.

Destinataris
Participació restringida: Ciclistes Federats d’arreu.

Agents
Club Ciclista Begues.

Col·laboracions
Ajuntament de Begues. Regidoria d’Esports.
DIBA. Àrea d’Esports. Material de préstec.
Federació Catalana de Ciclisme.

Pressupost
Cost aproximat: 1000,00 Euros / any

Terminis
Març de 2008-2011.
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ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS:
OPEN RAID BEGUES

Descripció
Els Raid són una modalitat esportiva basada en una cursa d’orientació de un
nivell baix-mig on es traça un recorregut pel nucli urbà i la baixa muntanya. Els
participants passen les següents proves: orientació, cursa orientació, BTT, patins
en línia, trekking i espeleologia.

Destinataris
Participació restringida federats d’arreu.

Agents
Naturetime Events.
Centre Excursionista de Begues.

Col·laboracions

DIBA Ajuntament de Begues. Regidoria d’Esports.
DIBA. Àrea d’Esports. Material de préstec.
FEEC. Federació Entitats Excursionistes de Catalunya.

Pressupost
Cost aproximat: 400,00 Euros / any

Terminis
Març de 2008 - 2011.
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ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS:
CAMINADA POPULAR

Descripció
Caminada popular de caire recreatiu per l’entorn natural proper al municipi.
L’objectiu és difondre la importància de l’activitat física mitjançant la marxa.

Destinataris
Participació oberta.

Agents
Ajuntament de Begues. Regidoria d’Esports.

Col·laboracions
DIBA. Àrea d’esports. Material de préstec.

Pressupost
Cost aproximat: 900,00 Euros / any

Terminis
Juliol de 2008 - 2011.
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ESDEVENIMENTS ESPORTIUS PUNTUALS:
CROSS I ALTRES DEL COL·LEGI SANT LLUÍS

Descripció

Cross popular de caire recreatiu per l’entorn natural proper al municipi.
L’objectiu és difondre la importància de l’activitat física mitjançant l’atletisme.

Destinataris
Participació oberta. Pares, mares i infants.

Agents
Ajuntament de Begues. Regidoria d’Esports.

Col·laboracions
DIBA. Àrea d’esports. Material de préstec.

Pressupost
Cost aproximat: 200,00 Euros / any

Terminis
Gener de 2008 - 2011.
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LA CARTA DE SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS

Descripció
Edició d’una publicació tipus tríptic de caràcter trianual on s’hi podrà trobar tota
l’oferta esportiva del municipi.

Destinataris
Ciutadans i ciutadanes de Begues (infants, joves, adults i famílies, i gent gran)

Agents
Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Begues.
GEAFE.
Clubs.

Col·laboracions
DIBA. Departament d’Esports.

Pressupost
A determinar.

Terminis
Anys 2009 - 2011.
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EL CONSELL D’ESPORTS

Descripció

Espai de participació ciutadana de caire consultiu i de caràcter trimestral que té
com objectiu principal vetllar per l’execució correcte de les línies polítiques
esportives del municipi.

Destinataris
Clubs, les associacions esportives, les seccions esportives de les AMPES i Àrea
d’esports de l’Ajuntament de Begues.

Agents
Clubs, les associacions esportives, les seccions esportives de les AMPES i Àrea
d’esports de l’Ajuntament de Begues.

Col·laboracions
Regidoria d’Educació i de Participació ciutadana.

Pressupost
Sense cost.

Terminis
Reunions trimestral 2008 - 2011.

Regidoria d’Esports.

19

Darrera actualització 18/03/2008

ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESPORTIU

Descripció
Compra de material esportiu per desenvolupar activitats de les escoles
esportives, programes escolars o programes de promoció de l’activitat física i
l’esport de caire recreatiu.

Destinataris
Clubs, les associacions esportives, les seccions esportives de les AMPES i Àrea
d’esports de l’Ajuntament de Begues.

Agents
Clubs, les associacions esportives, les seccions esportives de les AMPES i Àrea
d’esports de l’Ajuntament de Begues.

Col·laboracions
DIBA. Àrea d’esports

Pressupost
Subvenció a càrrec de DIBA. Àrea d’esports.

Terminis
Anys 2008 - 2011.
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V.

PROPOSTA DE PRESSUPOST
Ingressos
Nom del projecte

Despeses

subvencions

600.000,00 Euros

10%

Instal·lació de gespa artificial i
tancament del Camp de Futbol Municipal
Remodelació de la tercera fase
363.000,00 Euros

del Pavelló Municipal
Organització de “La Festa de l’Esport

600,00 Euros / any

(Jornada de portes obertes)”
Programa d’activitats
esportives de caire recreatiu

6.000,00 Euros / any

10-20 %

Esdeveniments Esportius Puntuals

2.400,00 Euros / any

Adquisició de material esportiu

6.000,00 Euros / any

50 %

Pla Català de l’esport a l’escola

A determinar

Ajut tècnic SGE

Comissió d’Esports

Sense cost

Ajut tècnic DIBA

Carta de Serveis Esportius

A determinar

A determinar

MIEM i PEEM

9.000,00 Euros

Ajut tècnic CCE i

Desenvolupament del

DIBA

Redacció del Pla de Gestió de les

Sense cost

Ajut tècnic DIBA

Instal·lacions Esportives Municipals

978.000,00 Euros

Subtotal

TOTAL
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ANNEX

Documentació oficial:

•

Catàleg del material esportiu de préstec de DIBA

•

Pla Català de l’Esport a l’Escola
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