
CONSELL MUNICIPAL 
D’ESPORTS

ATENEU LES BASES

Manresa, 30 de novembre de 2015



Ordre del Dia

1. Línies estratègiques del mandat 
2. Projectes de pressupost participatiu
3. Execució del pressupost 2015
4. Qualitat de la gestió dels clubs esportius
5. Renovació dels membres del Consell 

Municipal d’Esports
6. Torn obert de paraules



1. Línies estratègiques del mandat

> Modernització de les 
instal·lacions

> Nous equipaments 
esportius i ampliacions

> Màxima optimització 
dels espais

> Esport a la carta

> Natació a l’escola

> Manresa  Esport i 
Salut  (MES)

> Caminades de la 
gent gran

> Casals esportius           
d’Estiu

> Tarifació social

> Beques a 
esportistes

> Educació  Física  
per a discapacitats 
intel·lectuals

> Circuïts saludables 
inclusius

> Nit  de l’Esportista

> Reconeixement de 
fets històrics i dels 
Grans Esportistes

> Suport a l’esport d’alt 
nivell

> Esdeveniments de 
gran impacte  a nivell 
de país

> Millora de la qualitat 
de la gestió dels clubs

> Formació contínua

> Suport econòmic i 
material

> Coresponsabilitat en 
la gestió dels 
equipaments

EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

SERVEIS
MUNICIPALS

ESPORT 
INCLUSIU

EXCEL.LÈNCIA ,
RECONEIXEMENT
I CAPITALITAT

GESTIÓ DELS 
CLUBS ESPORTIUS



Equipaments Esportius

Nou Camp de Beisbol

Bike park

Optimització dels espais



Equipaments Esportius



Serveis Municipals

Programa d’Esport a la Carta

615 sessions programades

més 15.000 usuaris

gimnàstica esportivarugby

ball esportiu

beisbol

judo

gimnàstica rítmica

atletisme



Serveis Municipals

Trobada de Primària
(600 infants) Natació a l’Escola

(1.500 usuaris)

Pas a Pas
(50 persones)

Adults i Gent Gran
(prop de 1.000 usuaris)

Cros Escolar
(1.163 participants)

Casal d’Estiu
(432 infants i joves)



Esport Inclusiu

Circuït inclusiu

Futbol Net

Special Olímpics

Tarifació social i 
beques a esportistes

Patis oberts



Excel·lència, reconeixement i capitalitat

Nit de l’Esportista Reconeixement als 
Grans Esportistes

Suport a l’esport

d’Alt Nivell



Excel·lència, reconeixement i capitalitat

Esdeveniments de 
Gran Impacte de País



Gestió dels Clubs Esportius

Formació contínua

Coresponsabilitat en la gestió 
dels equipaments

Suport econòmic i material
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2. Projectes del pressupost participatiu 

TRES PILARS
ENTITATS I CIUTADANIA            CONSELLS TERRITORI ALS            CONSELLS SECTORIALS                         

Propostes de les 
entitats per un total 
de 200.000 € amb 
un cost màxim de 
50.000 € cadascun.

Els projectes poden 
ser destinats a 
millorar l’espai 

públic, l’urbanisme, 
els equipaments de 
la ciutat, o adreçats 
a finançar activitats 

o serveis a les 
persones.

S’implicaran als 
consells de districte 

en el procés de 
pressupostos 

participatius fent 
una sessió 
específica

120.000 € en 
inversions 

territorials repartits 
en 30.000 € per 
cada districte .

Es convocarà cada 
consell sectorial 
amb l’objectiu 
d’explicar el 

pressupost destinat 
a cada àmbit. 

Tots els ciutadans
estan convidats a 
tots els consells 

sectorials (no 
només els 

membres formals)



Qui pot presentar propostes?
Totes les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes de l’Ajuntament de Manresa

Com es poden presentar les propostes?

Via instància  acompanyada del formulari que trobaran al web 
municipal o imprès a l’OAC.

Quan es poden presentar les propostes?
Del 16 de novembre de 2015 al 31 de gener de 2016

On es poden presentar les propostes?
a)A qualsevol registre de l’Ajuntament (OAC, Oficina Atenció 
Tributària, CIO, Policia Local, Edifici Infants)
b)Mitjançant correu electrònic (participacio@ajmanresa.cat)

2. Projectes del pressupost participatiu 



Les propostes presentades han de:

1. Ser coherents amb el model i valors que l’ajuntament
de Manresa promou. 

2. Donar resposta a una necessitat concreta i justificar-la.

3. Les propostes han de tenir principi i final i no significar un cost 
extra per pressupostos successius. 

4. Tenir visió de ciutat

5. Ser viables tècnicament i normativament

6. Estar quantificades econòmicament amb un cert rigor i tenir un 
límit de 50.000 €. 

7. Els serveis tècnics municipals estaran a disposició de les entitats 
per qualsevol dubte i/o consulta.

2. Projectes del pressupost participatiu 



Com es farà la presentació de les propostes?

Les entitats disposaran de 3 minuts per exposar el seu 

projecte el qual podran acompanyar d’imatges, vídeos o el 

material que considerin necessari

Quan es presentaran les propostes?

El divendres 1 d’abril a les 20h

On?

Al Teatre Conservatori 

2. Projectes del pressupost participatiu 



Qui podrà votar?

Podran votar tots els manresans majors de 16 anys

Com i quan es farà la votació de les propostes?

La votació es podrà fer:

a)Presencialment: el divendres 1 d’abril, després de les 

presentacions dels projectes al Teatre Conservatori o bé a l’OAC 

del 4 al 8 d’abril, a través d’un programa d’autentificació 

b)Per web i mòbil (APP ViuManresa) de l’1 al 10 d’abril

a través d’un sistema d’identitat digital

2. Projectes del pressupost participatiu 
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3. Execució del pressupost 2015 

PRESSUPOST MUNICIPAL 73.954.770 €

REGIDORIA D'ESPORTS 2.362.303 € 3,19%

PROGRAMES Total despeses % Programa Total ingressos
% Finançament 

extern 

Serveis Centrals oficines d'esports 81.214 € 3,44% 0 €

Esport escolar 77.560 € 3,28% 26.291 €

Esport de lleure i competició 354.975 € 15,03% 102.270 €

Instal·lacions esportives. Gestió del manteniment o rdinari 1.039.570 € 44,01% 12.511 €

Instal·lacions esportives. Millores extraordinàries  (Pressupost participatiu) 35.806 € 1,52% 9.000 €

Ateneu les Bases. Cànon arrendament + Inversió 773.108 € 32,73% 0 €

2.362.303 € 100% 150.073 € 6,35%

DESPESES INGRESSOS
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4. Qualitat de la gestió dels Clubs Esportius

� Ajudar a les entitats esportives a fer front a la nova situació de canvi 

normatiu fiscal i comptable.

� Millorar la gestió de les entitats esportives.

Acompanyament amb la implantació d’una eina tecnològica (programa informàtic al 

núvol) per a la millora en la gestió de les entitats esportives, que simplifica i 

automatitza les  tasques de gestió vinculades als socis/es:

� gestió de socis.

� generació de factures a mida

� comunicació amb socis

� gestió de bancs

� gestió de despeses

� gestió de compres

� generació informes
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5. Renovació dels membres del Consell 
Municipal d’Esports

 
 

SOL·LICITUD PER SER MEMBRE D’UN ÒRGAN DE PARTICIPAC IÓ 
SECTORIAL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 

 
 
 
En/na_____________________________________________DNI______________________ 

 

Adreça___________________________________________Telèfon____________________ 

 

Correu electrònic_____________________________________________________________ 

 

En representació de l'entitat ____________________________________________________  

 

NIF _______________________________________________________________________ 

 

Amb el càrrec de_____________________________________________________________  

 

 
 
 
 

 

Demano que es reconegui com a membre de ple dret del Consell Municipal d’Esports a: 

 

representant titular:___________________________________________________________ 

 

representant suplent: _________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manresa,       de                  de 2012 
 

 

 

 

________________________________________________________ 

Il.lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Manresa  
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