
 

 

 
 
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONS ELL SECTORIAL 
D’ESPORTS 24/02/2015  
 
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, quan són les 19:05 
hores, s’inicia la sessió ordinària del Consell Sectorial d’Esports, sota la presidència 
del Sr. Xavier Tizón Nogueras, Regidor d’Esports i Agermanaments, i amb l’assistència 
dels membres relacionats al full annex.  
 
Actua com a Secretària-delegada la Sra. Amelia Castellanos Fernández. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del CSE del 18 de desembre 
de 2014. 
 
2.- Balanç del mandat en matèria esportiva. 
 
3.- Presentació de nous projectes. 
 
4.- Precs i preguntes. 
 

SRA. MERCÈ CONESA, ALCALDESSA DE SANT CUGAT DEL VAL LÈS: Saluda i 
passa al punt 1 de l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PL ENÀRIA DEL C.S.E 

DEL 18 DE DESEMBRE DE 2014. 
 
SRA MERCÈ CONESA, ALCADESSA DE SANT CUGAT DEL VALLÈ S: Demana si 
algú té alguna cosa a dir al respecte. La dóna per aprovada. 
 
Passa al punt 2 de l’ordre del dia. 
 
2. BALANÇ DEL MANDAT EN MATÈRIA ESPORTIVA 
 

 
SRA MERCÈ CONESA, ALCADESSA DE SANT CUGAT DEL VALLÈ S: Diu que per 
a ella és una oportunitat venir a fer el tancament del mandat. Han passat quatre anys 
des que es van reunir per primer cop i es van marcar uns objectius per treballar. A 
l’inici del mandat l’objectiu era construir un nou pavelló per pal·liar la manca d’espais 
pels clubs. Es varen constituir diverses taules i des d’elles es va considerar oportú no 
abordar amb la poca capacitat que tenien un nou pavelló sinó treballar d’una manera 
més transversal, fent una posta al dia de molts dels equipaments esportius. A través 
de les taules es va trobar aquest consens per prioritzar un esforç inversor que va ser 
d’1,8 milions d’euros i del que s’han derivat unes 200 obres de millora repartides pe 
gairebé totes les instal·lacions. Passa a explicar el Balanç del mandat en matèria 
esportiva amb un Power Point (document adjunt). 
 
Obre torn de preguntes. 
 

SR. LLUÍS MORENO, PRESIDENT DEL CLUB DE VOLEIBOL SA NT CUGAT: Diu 
que ningú es queixarà per no haver fet més inversions, però sí que és palès que ara ja 



 

 

hi ha una mancança urgent de més instal·lacions i espera que en la propera 
planificació general d’instal·lacions i equipaments de la ciutat, que creu que és un 
exercici que s’hauria de tornar a fer a partir del proper mandat, s’hauria de fer un 
plantejament i atrapar aquesta mancança que estan patint tots el clubs. 
 
SRA MERCÈ CONESA, ALCADESSA DE SANT CUGAT DEL VALLÈ S: Diu que està 
d’acord amb aquesta qüestió i creu que el que no es pot fer, en un moment en què hi 
ha una inèrcia de poder recuperar la capacitat inversora de la ciutat, és no aprofitar per 
apuntar els objectius concrets en inversió en matèria esportiva. Al llarg d’aquests anys 
han mirat de treballar atenent les demandes més imminents però també han mirat de 
trobar oportunitats de futur que permetin dotar la nostra ciutat d’una xarxa d’espais 
esportius que poden es poden completar i ampliar però si més no el que vol es 
compartir avui una sèrie d’accions que l’ajuntament ja ha iniciat amb l’objectiu de no 
tornar a quedar endarrerits amb els equipaments esportius. I per tant com que l’esport 
és un valor estratègic de la ciutat no es poden aturar aquí. Els segueix preocupant com 
a eix estratègic poder oferir un millor servei a les entitats i per això vol explicar quines 
son les accions que estaran preparades per tal que vingui qui vingui les continuï.  
Passa a explicar-les tot seguit. 
 
Passa al punt 3 de l’ordre del dia 
 
3.- PRESENTACIÓ DE NOUS PROJECTES:  
 
Passa a fer la presentació d’aquests nous projectes amb un Power Point (document 
adjunt). 
 
Passa la paraula al Sr. Pere Casajoana per il·lustrar tots aquests projectes amb una 
mica més de concreció en relació als calendaris i als pressupostos. 
 
SR. PERE CASAJOANA, TINENT D’ALCALDE DE MOBILITAT, URBANISME I 
OBRES: Dóna les gracies i passa a fer una relació dels quatre pressupostos 
d’aquestes obres d’inversió. 
 
El Pavelló: està inclòs en el pressupost de l’any 2015 i té un pressupost estimat de 
licitació 4.200.000 €. La previsió d’inici de les obres és a finals del quart trimestre 
d’enguany o a principis del primer trimestre de l’any vinent. La previsió de les obres és 
de 18 a 20 mesos. 
 
Les altres 3 inversions tenen un pressupost aproximat de 2,3 milions d’euros repartits 
de la següent manera: 
 
Vestidors del ZEM Jaume Tubau: 
Pressupost: 650.000 € 
Inici de les obres: entre setembre i novembre d’enguany 
Durada aproximada: 6-7 mesos. 
 
Pistes de Sant Francesc, cobertura del Pavelló: 
Pressupost: 800.000 € 
Inici de les obres: entre novembre i desembre d’enguany 
Durada aproximada: 10 mesos. 
 
 
Pistes de Sant Francesc, pista de gespa artificial: 
Pressupost: 70.000 € 



 

 

Inici de les obres: abans de l’estiu 
Durada aproximada: 3 mesos. 
 
 
PAV 1 Leonardo Da Vinci: 
Aprovació: proper Ple 
Pressupost: 780.000 € 
Inici licitació: any 2015 
Inici de les obres: al llarg del 2016 
Durada aproximada: 2017-2018. 
 
SRA MERCÈ CONESA, ALCADESSA DE SANT CUGAT DEL VALLÈ S: Li dona les 
gràcies al Sr. Casajoana. Aprofita per recordar a aquelles persones que han treballat 
per l’esport de Sant Cugat i que malauradament ens han deixat: a petició del Sr. 
Alfredo Bergua fa menció del Sr. Narcís Castanyer, que va ser president del Club 
Muntanyenc i del Sr. Enric Albarate, que va ser vicepresident del Club 
d’Aeromodelisme. També vol fer menció de l’Oriol Sitjà que malauradament ens va 
deixar a la nostra Mitja Marató. L’esport té això, que tenim molt bons moments i 
d’altres també complicats però ens ha de permetre continuar vertebrant aquesta ciutat 
com mai ho han fet. A l’esport traslladem uns valors que si després també els podem 
fer servir o tenir presents quan actuem com a ciutadans segur que estem fent una 
ciutat millor 
 
Passa al punt 4 de l’ordre del dia 
 
4.- TORN OBERT DE PARAULES 
 
SR. ANTONIO GALÁN, Q BÀSQUET SANT CUGAT: Pels calendaris que han donat 
de les instal·lacions, la major part fins la temporada 2015-2016 i probablement 2017 no 
es podran fer servir, per tant li agradaria saber si s’iniciarà durant el que queda de 
legislatura algun procés per definir criteris d’adjudicació de les pistes actuals i per 
escrit. 
 
SRA MERCÈ CONESA, ALCADESSA DE SANT CUGAT DEL VALLÈ S: Li passa la 
paraula al Regidor d’Esports, Xavier Tizon Nogueras. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Saluda i comenta que a la 
darrera reunió aquest va ser un dels temes que es va tractar i la voluntat és no tornar a 
viure situacions passades i de cara a la nova temporada poder disposar d’uns criteris 
que ja existeixen però que per tal que no hi hagi malentesos quedin per escrit i quedin 
clars a l’hora de fer la distribució per a les entitats esportives.  
 
SRA MERCÈ CONESA, ALCADESSA DE SANT CUGAT DEL VALLÈ S: Demana si 
hi ha alguna pregunta més. Diu que va fent seguiment de totes les seves temporades 
esportives i que creu que el fet que portin el nom de la ciutat amb orgull i que facin que 
els seus nois i noies vagin orgullosos portant el nom dels clubs fa que es senti 
orgullosa també. Vol també parlar de la filosofia que han intentat aplicar i no sempre se 
n’han ensortit, que és que l’ajuntament ha de posar les condicions i generar 
l’ecosistema però no pot substituir a les entitats. I per tant les poden acompanyar però 
cal que els facin arribar les seves necessitats per tal de poder consensuar les 
prioritats. No hi haurà recursos per a tot i s’ha de poder prioritzar l’interès general per 
sobre de les petites dificultats que puguem tenir. A nivell de ciutat no sempre es pot 
tenir tot i han de prioritzar un model basat en l’esport base, on cuidem molt els valors 
que transmetem als infants amb una competició de baix nivell, sana, inculcant-los que 



 

 

l’important és participar. És important que tots en l’infantesa puguin practicar esport. 
Treballem entre tots l’esport base de manera conjunta i seguirem tenint aquesta 
cantera que necessiten els clubs per funcionar però també tindrem uns nens i nenes 
formats en valors i ganes de participar i a nivell competició també tindrem bons 
resultats. Si som capaços de continuar treballant en  l’eix de l’esport base, amb un pla 
d’inversions factible i seguir-lo a través de la taula, si seguim tenint l’objectiu d’integrar 
als col·lectius amb dificultats i anar posicionant aquests esdeveniments esportius 
importants i de referència que els han de proposar les entitats més que nosaltres, creu 
que tenim molt de futur en relació a què l’esport sigui sent un eix vertebrador bàsic de 
la nostra ciutat. 
 
Passa la paraula al Sr. Maurici Benito, del club de Rugby Sant Cugat 
 
SR. MAURICI BENITO, CLUB DE RUGBY SANT CUGAT: Diu que hauríem d’intentar 
seguir mantenint les taules de participació. No van ser del tot bones però d’allà van 
sortir alguns projectes interessants. Les entitats esportives haurien d’intentar ser més 
proactius en alguns temes i ajudar a l’ajuntament. Això era un primer pas i seria bo 
fomentar-ho en el proper mandat 
Estan molt preocupats per les dificultats econòmiques. Els clubs que ho han passat 
malament no s’han recuperat de cop, i hauríem d’estar pendents. Quant al Pavelló de 
Rugbi és impressionant però hi ha d’altres entitats al costat i hauríem de fer una taula 
de seguiment de com incideix tota la maquinària d’obres en un recinte que ja està molt 
ple de gent. 
 
SRA MERCÈ CONESA, ALCADESSA DE SANT CUGAT DEL VALLÈ S: Diu que per 
ella una cosa molt important és que quan es fa una obra s’ha de saber que l’usuari 
d’aquella obra ha de ser-hi en el procés perquè és qui viurà cada dia el resultat 
d’aquella obra. Ella feia reunions de seguiment d’obres amb els veïns, i sempre hi 
havia algú que era arquitecte o enginyer. Al final qui l’utilitzarà ha de tenir un paper 
important, tenint en compte que no demanaran coses que no siguin raonables. 
Recomana fer una comissió de seguiment. Això també facilita la feina, perquè quan es 
tira endavant una obra és per tal que l’entitat la pugui utilitzar. El sistema de taules de 
participació funciona. Les tenen no només amb esports sinó també amb serveis 
socials i gent gran i és una manera de treballar conjuntament i fer que els impostos de 
tots reverteixen en els sectors socials que ho necessiten. La normativa estatal, la llei  
ARSAL, es va modificar i ens han tret moltes competències, ensenyament i de serveis 
socials només han deixat les emergències però els han deixat els esports. Això és una 
tranquil·litat, perquè es veu que creuen que es considera fonamental. En aquest sentit 
tindran l’Ajuntament al costat i aquesta ciutat continuarà molt forta en el camp esportiu 
perquè tenim entitats molt fortes. Estarem atents a les necessitats econòmiques de les 
entitats, ho han estat sempre que una entitat ha tingut dificultats econòmiques. En 
aquest mandat han hagut d’abordar crisis molt importants sobre tot d’entitats culturals i 
ho han fet. Fallen molts esquemes quant a la financiació i s’han incorporat dificultats 
amb temes d’impostos, regularitzacions del tema dels entrenadors i tot això complica. 
Estaran al cas i si poden ajudar ho faran. 
 
SR. SERGI RENIEBLAS, CLUB JUNIOR:  Diu que han fet una presentació global 
engrescadora del que es la realitat de l’esport a Sant Cugat . Hi ha una perspectiva de 
futur, de noves instal·lacions, de nous projectes. Però vol fer un prec. Es parlava 
abans de 7.000 llicències federatives. La realitat de Sant Cugat no és només clubs que 
utilitzen instal·lació municipal. El 30% d’aquestes llicències federatives són clubs 
privats que passen dificultats, que estan formades per consorcis que es veuen gravats 
per pagar una sobre quota per poder mantenir unes instal·lacions i a l’hora estan 
pagant uns impostos. Els resulta molt difícil i l’Ajuntament de Sant Cugat no és 



 

 

sensible tal com ho son altres municipis del país a l’hora de donar ajuts a nivell d’IBI 
per poder seguir endavant perquè al final son club privats sense ànim de lucre. Dins 
d’aquesta foto de futur no s’hi troben i això els preocupa. En el seu cas tenen un equip 
d’Hoquei sobre gespa de noies que està a la Divisió d’Honor, un equip de nois i un 
equip de Futbol que estan a la màxima categoria. Volen seguir mantenint aquest 
model però és molt difícil. 
 
SRA MERCÈ CONESA, ALCADESSA DE SANT CUGAT DEL VALLÈ S: Diu que és 
la mateixa situació que el Club de Natació i el Club de Tennis Valldoreix. Tenen unes 
dificultats normatives i haurien de poder fer una equiparació de la pràctica esportiva de 
les persones perquè al final entitats privades son totes però unes fan servir uns espais 
municipals i s’estalvien l’IBI i unes altres que atès que estan qualificades d’equipament 
privat han de fer front a una sèrie d’impostos. S’ha d’estudiar el model de Barcelona 
perquè a ella li diuen que Barcelona ho ha fet i no saben com han pogut donar aquesta 
sortida. Els equips jurídics diuen que és molt difícil poder excepcionar impostos. Potser 
hi ha una altra fórmula que no sigui a través de l’excepció de l’impost. Perquè han de 
poder justificar l’interés general i tenir un argumentari per poder explicar que 
bonifiquem un impost. No el poden bonificar directament perquè s’ha d’establir per llei 
estatal. Cal de buscar fórmules de col·laboració de cara al futur amb tots els clubs 
privats. 
 
Demana si hi ha més preguntes, dona les gràcies per la seva assistència i queda a la 
seva disposició per qualsevol qüestió que puguin necessitar. 
 
Quan són les  19:56 h en el lloc i data a dalt indicats, s’aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretària-delegada, estenc aquesta acta. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 24 de febrer de 2015 


