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SERVEI D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
RESUM D’ACTUACIONS DURANT L’ANY 2018 
 
Resum d’actuacions del Servei d’Esports durant l’any 2018: 
 
 
0. Introducció. 
 
El Servei d’Esports dóna suport a les comarques, els ajuntaments i les entitats esportives 
de la demarcació de Girona contribuint al foment i la promoció de l’activitat 
fisicoesportiva per la millora de la qualitat de vida com a eina de promoció esportiva, 
turística, econòmica i de cohesió social. 
 
Les principals línies d’actuació són: 
 

 Suport per la dinamització de l’esport als municipis i a les entitats esportives. 

 Col·laboració en aquelles activitats fisicoesportives adreçades als diferents 
col·lectius de ciutadans i ciutadanes. 

 Contribuir a la recerca i millora de la formació dels agents esportius locals. 
 
Aquestes línies d’actuació es desenvolupen a través de diferents accions portades a 
terme durant l’any que seran descrites en els apartats d’aquest informe memòria que 
venen a continuació. 
 
El pressupost anual liquidat durant aquest 2018 ha estat de 2.967.500,00€. 
 
 
1. Recursos humans. 
 
Durant tot l’any, el servei compta amb les tasques desenvolupades per el senyor Carles 
Ramonet Costa (cap d’esports), la senyora Marta Feliu (administrativa), la senyora 
Esther Casadevall (administrativa) i el senyor Xavier Jou (cap de negociat). 
 
 
2. Formació esportiva 

 
2.1. Pla de formació esportiva. 

 
El Pla de Formació esportiva 2018, s’ha elaborat en el marc del conveni signat el 2013 
amb els diferents agents formadors (la Representació Territorial de l'Esport, la Càtedra 
d'educació física de la UdG, l'Observatori de l'Esport del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà, la Fundació privada EUSES i la Diputació de Girona). La comissió de seguiment 
del pla de formació es reuneix i coordina les diferents propostes formatives que els 
agents formadors portaran a terme durant l’any. La Diputació de Girona hi aporta 
recursos econòmics per poder realitzar les accions formatives i també, si cal, n’assumeix 
l’organització d’alguna d’elles. 
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3. Suport a esdeveniments esportius. 

 
3.1. Suport directe de la Diputació 

 
Des del Servei de Cooperació esportiva es col·labora amb els esdeveniments esportius 
que organitzen els ajuntaments i les entitats esportives de les comarques gironines tot 
subministrant trofeus i medalles per als guanyadors i/o participants, instal·lant, durant 
l’esdeveniment, una carpa i un arc de sortida inflables, i subministrant cinta d'abalisar i 
cintes reflectants.  
 

3.2. Suport a través dels Consells Esportius 
 

L'any 2013 es va adquirir i cedir, mitjançant un conveni de col·laboració, als Consells 
Esportius de les comarques gironines 8 paquets iguals de material de suport per a 
l'organització d'esdeveniments esportius. En aquest conveni s'estableix que els Consells 
Esportius faran la gestió d'aquest material de préstec i enviaran un resum trimestral a la 
Diputació.  
 
Cada paquet de material consta de 1 arc inflable de sortida i arribada, 2 banderoles, 1 
equip de megafonia portàtil i 1 podi. 
 
Per aquest any 2018 s’ha posat a concurs l’adquisició de 18 carpes plegables que seran 
distribuïdes de dos en dos als consells esportius i complementaran el paquet de material 
de préstec que tenen els consells esportius. 
 
 
4. Línies d’ajuts i subvencions per a ajuntaments i entitats esportives. 
 

4.1. Convocatòries de subvencions 
 

4.1.1. Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 
a les comarques gironines 

  
Definició de l’objecte 
 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del Servei d’Esports de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines, d’acord amb els programes definits a l’annex. 
 
Els programes de subvencions esmentats tenen les finalitats següents: 
 
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat 
físicoesportiva i l’esport. 



MEMÒRIA 2018  
Servei d’Esports 

 

 A1. Suport als programes municipals anuals de promoció de l’activitat 
físicoesportiva. 

 A2. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars. 

 A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius 
municipals. 

 A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals. 
 
Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per la 
promoció i el foment de l’activitat físicoesportiva i l’esport: 
 

 B1. Suport a l'activitat esportiva de base. 

 B2. Suport a l'esport d'alta competició. 

 B3. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars. 

 B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell 
estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya. 

 
Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l'activitat 
físicoesportiva i l’esport. 
 
Programa D. Programa “Neda a l’escola” d’adquisició i/o desenvolupament de les 
habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic. 
 
El resultat d’aquesta convocatòria ha estat el següent: 
 
 

Programa Sol·licituds 
presentades 

Sol·licituds 
acceptades 

Total 
subvenció 

Subvenció 
màxima 

Subvenció 
mínima 

A1 102 102 305.167,55 14.000,00 800,00 

A2 26 12 55.494,31 8.000,00 1.004,03 

A3 99 74 498.483,38 11.520,00 2.092,00 

A4 7 4 112.000,00 28.000,00 28.000,00 

B1 175 162 193.574,47 1.444,00 494,00 

B2 21 19 320.000,00 55.000,00 10.000,00 

B3 48 41 77.750,00 6.000,00 510,00 

B4 31 20 48.495,00 6.000,00 1.500,00 

C 8 8 199.300,00 53.600,00 6.500,00 

D 107 103 96.522,50 5.400,00 248,50 

 
 
 

4.1.2. Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs 
gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports individuals que, 
prèvia classificació, han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, 
del Món o Jocs Olímpics 
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Objecte i finalitat 
 
Aquesta convocatòria té per objecte regular les subvencions en règim de concurrència 
competitiva als ajuntaments, en el marc del suport als programes municipals d’ajuts als 
esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports 
individuals que, prèvia classificació, han participat en els campionats d’Espanya, 
d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. 
 
El resultat d’aquesta convocatòria ha estat el següent: 
 
 

Sol·licituds 
presentades 

Sol·licituds 
acceptades 

Nombre 
esportistes 

Total 
subvenció 

Subvenció 
màxima 

73 73 246 58.395,00 550,00 

 
 
 

Nivell de competició Nombre d’esportistes per nivell 

Participant Camp. Espanya 166 

Medallista Camp. Espanya 50 

Participant Camp. Europa 15 

Medallista Camp. Europa 1 

Participant Camp. Món 9 

Medallista Camp. Món 5 

 
 
 
 

4.2. Subvencions nominatives incloses al pressupost de la Diputació de Girona 
 
En aquesta línia d’ajuts hi entren els ajuts previstos específicament en el Pressupost de 
la Diputació de Girona per a determinades entitats i accions singulars , que s’han resolt 
positivament: 
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5. Altres actuacions a destacar. 
 

5.1. Consorci esportiu de l’Estany de Banyoles 
 
La Diputació de Girona, com a membre del Consorci esportiu de l’Estany de Banyoles, 
ha aportat la quantitat de 15.000,00€ per cobrir part del pressupost ordinari d’aquest 
organisme, d’acord amb els estatuts d’aquesta entitat aprovats pel ple de la Diputació 
de Girona el 16 de desembre de 2008. 
 

Descripció Crèdits consignats

A l'Ajuntament de Banyoles - Campionat Europa Triatló 25.000,00

A l'Ajuntament de Girona - Prog.Girona Ciutat Esport Femení 20.000,00

Al Consell Comarcal Cerdanya - Programa Esport Blanc Escolar 10.000,00

A Bikeshow Sport Events S.L. - Sea Otter Europe C.Brava Bike 50.000,00

A Octagon Esedos, SL - Catalunya Bike Race 30.000,00

A l'Escola Tècnica Girona SL - Equip de competició 15.000,00

A l'Escola Univ.Salut i Esport SL - Grup Recerca i Formació 9.000,00

Al GEIEG - Activitats esportives 60.000,00

Al Club Natació Banyoles - Activitats anuals 15.000,00

Al Club Natació Olot - Activitats anuals 15.000,00

Al Club Poliesportiu Puigcerdà - Activitats anuals 15.000,00

A Acell, Fed. Catalana Esports per a Disminuïts Psíquics 15.000,00

A la Fundació FC Barcelona - Projecte FutbolNet 100.000,00

Al Club Rallyclassics - Rally Costa Brava 40.000,00

A la Volta Ciclista a Catalunya Assoc.Esportiva 35.000,00

A Salt Gimnàstic Club - Activitats anuals i Punt  tecnific. 35.000,00

Al Consell Esportiu de la Selva - Circuit Gironí Cros 15.000,00

Al Club Piragüisme Salt-Ter - Activ.anual i Kaiak Festival 10.000,00

A la Fundació Esportiva Camprodon - Activitat anual 6.000,00

Al Foment Esportiu Cassanenc - Activitat anual 6.000,00

A l'Uni Girona Club de Bàsquet - Lliga estatal i europea 130.000,00

Al Club Esportiu Cerdanya Pirineus - Ultracerdanya 6.000,00

Al Club Tennis Bisbal - Torneig Internacional Tennis Femení 15.000,00

Al Club BTT Fornells de la Selva - La Tramun 10.000,00

A la Fundació Privada Tommy Robredo - Memorial Santi Silvas 10.000,00

A l'Associació Girona Judo - Congrés Internacional Judo 5.000,00

A UdG Càtedra Activitat Física i Esport - Accions formatives 6.000,00

Al Club Nàutic Costa Brava Club Vela - Christmas Race 10.000,00

Al Club de Futbol Peralada - Torneig Internacional Peralada 6.000,00

Al Club Hoquei Girona - Inscrip.Lliga Europea Hoquei Patins 6.000,00

Al Club Ciclista Baix Ter - Inscripció UCI equip femení 6.000,00

A l'ACELL - Jocs Special Olympics 25.000,00

A l'Escola Tècnica Girona, SL - Construcció vehicle esportiu 12.000,00

TOTAL 773.000,00



MEMÒRIA 2018  
Servei d’Esports 

 
5.2. "Medalles de l'Esport" de la Representació Territorial de l'Esport de la 

Generalitat de Catalunya 
 
L'any 2012 es signà el conveni plurianual amb la Representació Territorial de l'Esport de 
la Generalitat de Catalunya per a l'organització del tradicional acte de reconeixement 
del guardó de la Medalla de l'Esport de les comarques gironines. La Diputació de Girona 
sempre hi ha estat col·laborant en aquest acte amb una aportació de 5.000,00€. L’acte 
es va celebrar el  15 de juny de 2018. 
 
 

5.3. Jornada d'esport femení 
 
L’onze de març de 2018 es va portar a terme al centre Girona, en el marc del dia europeu 
de la dona, la cinquena jornada de l'Esport Femení a les comarques gironines, 
organitzada per la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona i la Representació 
territorial de l'esport a Girona. Hi varen participar unes 1.500 noies de totes les edats, 
amb un total de 50 voluntaris col·laboradors i les entitats esportives referents de l'esport 
femení a les comarques gironines. L'objectiu de la jornada és fer visible l'esport femení 
perquè socialment sigui acceptat i valorat com es mereix i es pugui practicar amb 
igualtat d'oportunitats. La jornada va consistir en un conjunt d'exhibicions i activitats 
esportives de 21 modalitats esportives diferents, complementades amb conferències i 
xerrades a l'entorn de l'esport femení. 
 
 

5.4. Jocs Emporion 
 
Del 17 al 20 de maig de 2018 es va portar a terme a la comarca del Gironès la cinquena 
edició dels Jocs Emporion. La Diputació de Girona, la Representació Territorial d'Esports 
de la Generalitat de Catalunya i els Consells Esportius de les comarques gironines porten 
a terme sota aquesta marca pròpia de territori les Finals Territorials dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya a les comarques gironines. Aquest any han tingut uns 5.600 
participants. 
 
Destacar que també es porten a terme activitats adreçades a diversos perfils de 
practicants com és activitat per a la gent gran, per a discapacitats intel·lectuals, un 
seminari formatiu d’olimpisme i una gal·la per premiar els valors en l’esport.  
 
 
 
 
 


