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IDENTIFICACIÓ 
 

Regidoria 

ESPORTS 

 

 

INTRODUCCIÓ 

     

Àrea 

SERVEIS A LES PERSONES 

   

Un poble ric en esport és un poble saludable.  

La Garriga destaca per la gran quantitat d’instal·lacions esportives públiques així com pels 

espais esportius dels quals disposa. És un poble amb un teixit associatiu esportiu molt 

important que genera una gran oferta física i esportiva de qualitat. 

L’administració municipal té clar que ha de continuar invertint recursos per tal que l’activitat 

física i l’esport continuï sent un eix vertebrador del poble, un element cohesionador del 

territori i que continuï generant salut al municipi. 

 

QUINS SERVEIS OFERIM? 

 

Els serveis que ofereix l’Àrea d’Esports són els següents: 

 

Consells: 

Gestió del Consell d’Esports 

 

Gestió del Consell local de l’Esport Escolar. 

 

Subvencions: 

Subvencions econòmiques a les entitats esportives 

 

Subvencions econòmiques per a l’esport escolar. 

 

Subvenció per la mitja marató Granollers – La Garriga – Granollers. 

 

Activitats esportives anuals: 

Jocs Escolar: gestió i organització de les activitats de les jornades de l’esport escolar. 

 

Gimnàstica de psicomotricitat per a gent gran. 

 

Ioga per a gent gran. 

 

Gimnàstica de manteniment per a adults. 

 

Karate. 

 

Activitats esportives de temporada: 

 

Quercus 

 

Activitats esportives puntuals: 

 

Cursa Popular 
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Col·laboració amb la mitja marató 

 

Col·laboració amb les activitats puntuals de les entitats esportives municipals 

 

Actes: 

Acte anual de reconeixement dels esportistes locals 

 

Instal·lacions esportives municipals: 

Gestió del manteniment i la neteja. 

 

Gestió i organització de la repartició horària de les diferents instal·lacions esportives 

municipals a les entitats esportives per als seus entrenaments i per a les seves competicions. 

 

Gestió de la cessió de les instal·lacions esportives municipals a les entitats esportives per a la 

realització d’activitats puntuals (torneigs, festivals, campionats...). 

 

 

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 

Tots els tràmits es poden fer a l’OAC de l’Ajuntament de la Garriga, en horari de 8.00 a 19.00 h 

els dilluns i de 9.00 a 14.00 h de dimarts a divendres i es poden consultar a www.lagarriga.cat 

on trobareu informació detallada de la documentació necessària per a la seva tramitació i dels 

canals pels quals es pot fer cada tràmit: presencial, telèfon, fax, correu postal o per internet a 

través de l’aplicatiu e-tram  

(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA

10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=089)  

 

 

COMPROMISOS 

 A QUÈ ENS COMPROMETEM? 

 

 

A completar d’acord amb l’aprovació del PAM de la legislatura 2019 - 2023 

 

 

 

 

http://www.lagarriga.cat/
(https:/tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=089
(https:/tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=089
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 COM MESUREM ELS COMPROMISOS? 

 

 

A completar d’acord amb l’aprovació del PAM de la legislatura 2019 - 2023 

 

 

 

 

 

 

ON SOM? 

 

Adreça: Plaça de l’Església, 2 

Telèfon: 938605286 

Correu electrònic: jbatllori@ajlagarriga.cat i ssegura@ajlagarriga.cat  

Horari: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h 

 

RESPONSABLES  

 

Responsable polític: Jordi Musquera i Marcos 

Correu electrònic: jmusquera@ajlagarriga.cat  

 

Cap d’Àrea: Núria Masó i Anglada 

Correu electrònic: nmaso@ajlagarriga.cat  

 

Responsables tècnics: Jordi Batllori i Llauradó i Sílvia Segura Parra 

Correus electrònics: jbatllori@ajlagarriga.cat i ssegura@ajlagarriga.cat  

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 

 

 

 

 

Data realització  

Març de 2020 
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