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MISSIÓ: "La Regidoria d’Esports treballa per fomentar i estructurar l’esport de manera
que qualsevol persona del municipi tinga igualtat d’oportunitats per practicar-lo.
S'encarregarà de que els més menuts practiquen molta varietat d’esports (Multiesport).
Habilitarà i crearà instal.lacions esportives i espai d´ús lliure, i a més mantindrà a tots
els usuaris i usuàries actives a través d’una xarxa comunicativa esportiva."

VISIÓ: “L’esport del futur ha de ser un esport amb una base ferma, amb molta varietat
i amb unes instal·lacions ben optimitzades, oferta esportiva igualitaria, molt variada,
tant per a adults com per a xiquets, basat amb el suport de l’associacionisme esportiu i
dels clubs esportius”.
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OBJECTIU I FINALITAT: Estructurar, planificar, potenciar I impulsar l'esport en el
municipi de Museros, en tots els àmbits i edats.

-AMPLIAR, RENOVAR, EVOLUCIONAR I POTENCIAR-

Especial importància en la població infantil i escolar, amb cohesió i creixement dels
clubs esportius locals, així com els altres agents esportius locals. com a generadors i
desenvolupadors de la pràctica esportiva.

ACCIONS: Temporalitzades, concretades i desenvolupades.
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- TIPUS D'AGENTS

- IMPORTÀNCIA DELS AGENTS

- ACTIVITAT CLAU

- RESPONSABILITAT

- COHESIÓ I UNIÓ

- COMUNICACIÓ, COORDINACIÓ I GESTIÓ
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ESTRUCTURA:

- CONSELL GENERAL-
(tots els agents esportius)

- ÒRGAN ESPORT INFANTIL/ESCOLAR -

- ÒRGAN ENTITATS PRIVADES -
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ORGANITZACIÓ:

- Reunions periòdiques del Consell de l'Esport cada 3 mesos.

- Reunions específiques dels diferents òrgans segons les necessitats.

OBJECTIU I FINALITAT:

Donar veu, participació i opinió a tots els agents esportius locals per a construir, fer
crèixer, impulsar i implantar mesures esportives locals.
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PER A QUÈ? Millorar i potenciar l'esport local amb la participació directa dels agents
esportius locals.

COM? Reunions, debats, consensos i grups de discussió (AMB VEU PERÒ SENSE VOT).

QUI? Tots els agents esportius locals.

QUAN? Cada 3 mesos (altres segons necessitats i problemàtiques).
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PRIMERES ACTUACIONS:

- Filosofia, valors i estratègia.

- Metodologia de treball del Consell.

- Ferramentes, comunicació interna i coordinació del Consell.

- Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals.

- Convenis de col·laboració (clubs i entitats privades).
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3.1. FILOSOFIA, VALORS I ESTRATÈGIA.

- Esport multiesportiu, variat i divers.

- Accessibilitat total. a tots i totes, i arribar a la major part de la població.

- Transparència i compliment de la normativa i aspectes legals.

- Cohesió, unió i actuació conjunta de l' esport local. 

- Tindre veu en les decisions que s'adopten a nivell esportiu.
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Exposició dels punts a tractar i plantejament per part de l'Ajuntament.
Opinió i participació general/individual del punt.
Punts consensuats i conclusions objectives.
Repàs dels punts tractats i de les conclusions i aspectes acordats.

3.2. METODOLOGIA DE TREBALL DEL CONSELL.

1-Reunions presencials conjuntes/individuals (planificació amb mínim 48 hores
d'antelació): ordre del dia, convocats/es, dia i hora, lloc de realització.

2-Estructura de les reunions del Consell: 
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3.2. METODOLOGIA DE TREBALL DEL CONSELL.

3- Recordatoris dels punts acordats al llarg de les setmanes (segons urgència):
documents a entregar, accions, compres, organització (...).
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Reunions presencials o telemàtiques.
Grups de Whatsapp (Consell i diferents òrgans) (Nova creació)
Via telefònica amb el regidor d'Esports.
Via email. 

3.3. FERRAMENTES, COMUNICACIÓ INTERNA I COORDINACIÓ DEL CONSELL.

Es treballarà amb diverses ferramentes per a coordinar-se i comunicar-se:

*IMPORTANT: facilitar telèfons i emails al responsable de l'Ajuntament.*
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3.4. REGLAMENT D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

- Nou reglament d'ús de les instal·lacions esportives, per al compliment estricte de la
normativa que s'expresse en el document oficial.

- Presentació del document al Consell, per a tractar els aspectes clau i tindre
coneixement complet d'ell.
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3.5. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ (CLUBS I ENTITATS PRIVADES).

- Nou conveni de col·laboració entre Ajuntament-Club i Ajuntament-Entitat privada.

- Convenis individuals segons cada club i entitat.

- RESPONSABILITATS, OBLIGACIONS I DRETS.
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RESPONSABILITATS, OBLIGACIONS I DRETS DEL CLUB/ENTITAT:

- Obligacions de caràcter fiscal, en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat
i higiene en el treball.
- Assegurances.
- Programació.
- Ús preferent de les instal·lacions esportives (sense despeses).
- Subvenció nominativa econòmica.
- Compliment de la normativa d'ús de les instal·lacions.
- Organització i col·laboració amb l'Ajuntament d'activitats, jornades, esdeveniments (1
com a mínim).
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RESPONSABILITATS, OBLIGACIONS I DRETS DEL CLUB/ENTITAT:

- Monitors i monitores amb la titulació oficial i reglada.
- Comunicació i contacte freqüent amb el responsable.
- Utilització del logotip i slogan establit per l'Ajuntament.
- Facilitar informació i ajudar a l'Ajuntament.
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QUEDA INICIAT EL CONSELL DE L'ESPORT
 

GRÀCIES PEL VOSTRE TEMPS, COL·LABORACIÓ I GANES
DE FER UN ESPORT MÉS FORT A MUSEROS

 


