
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS 
18/12/2014  
 
 
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 Secretari-delegat el Sr. Toni Ledesma. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.-  Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió plenària del CSE del 29 de d'abril de 
2014. 
 
2.- Informe sobre les inversions realitzades i previstes en les diverses instal·lacions 

esportives corresponents al pressupost 2014. 

 
3.- Informe sobre l'estat actual del nou procés de contractació per a la gestió i 

explotació de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET) 

 
4.- Preus públics 2015. 

 

5.- Pressupost Àrea d'Esports 2015. 

 
6.- Torn obert de paraules.  
 
 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Saluda i dóna les gràcies 
per l’assistència al Consell Sectorial d’Esports.  
 
Passa al punt 1 de l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL C.S.E 

DEL 29 D’ABRIL DE 2014. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si algú té alguna 
esmena o comentari a fer. No havent-hi  cap dóna per aprovada. 
 
Passa al punt 2 de l’ordre del dia. 
 
2.- INFORME SOBRE LES INVERSIONS REALITZADES I PREVISTES EN LES 
DIVERSES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CORRESPONENTS AL PRESSUPOST 
2014  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Cedeix la paraula al Sr. 
Xavier Codina, director d’esports. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Saluda i comenta que el quadre que 
ha repartit avui està més actualitzat i que és la relació d’actuacions fetes dins del 



 

capítol d’inversions de l’ajuntament. L’actualització es deguda a l’aprovació de la Junta 
de Govern del passat dimarts d’algunes inversions. El dimarts que ve hi ha una Junta 
de Govern que és la última de l’any. Esports presenta vint-i-quatre expedients 
d’aprovació. Demana si hi ha alguna pregunta específica. Vol comentar els criteris que 
s’han seguit a l’hora de prendre les decisions de quines inversions es fan o no perquè 
es bo posar-les sobre la taula i discutir-les i que el Consell també opini sobre aquestes 
prioritats perquè es van prenent decisions en base als membres del consell. 
 
L’any passat al Consell i a les taules de participació es va prioritzar com gastar els  
514.000 € d’inversions. Una de les prioritats era cuidar la part esportiva i es va 
determinar que els paviments i les entrades d’aigua havien de ser una gran prioritat. 
Per tant al voltant del 60% d’aquest pressupost es va destinar a paviments i entrades 
d’aigua. 
 
Al 2014 hem mantingut el criteri del paviment i entrades d’aigua perquè encara 
quedaven paviments i les entrades d’aigua s’estan a punt d’acabar. Es refereix a 
instal·lacions esportives municipals i  als centres educatius. 
Una segona prioritat de la partida d’inversions que aquest any és de 350.000 € és la 
gestió del PAV 3. S’acaba de fer una aprovació per millorar el so i la megafonia, es va 
posar el sistema de vídeo vigilància, el torn, i s’estan renovant portes, mecanitzant 
certes coses, es farà una despesa amb senyalítica perquè el PAV 3 està poc 
senyalitzat. El PAV 3 es considera una prioritat com a infraestructura que ha d’estar 
ben preparada perquè cada cop hi ha més sol·licituds de les entitats per fer 
esdeveniments d’alguna Federació. 
 
Des que es va conèixer la inversió del nou pavelló a la Zona esportiva municipal de la 
Guinardera han hagut de pensar en una zona que creixerà encara més i 
significativament. També han declarat prioritàries les inversions allà, com per exemple 
desplegar la fibra òptica fins a la Zona esportiva municipal de la Guinardera perquè en 
el futur es necessitaran telecomunicacions i sense aquesta fibra òptica no podran. Al 
2015 es vol posar a la Guinardera vídeo vigilància i torn si l’experiència al PAV 3 
funciona be. Altres despeses que s’estan fent a la Guinardera son la Sala Polivalent, i 
si la Junta de Govern del proper dimarts ho aprova un inici d’obra civil per començar a 
preparar un petit bar en la Sala Polivalent d’aquesta zona. 
Tres grans prioritats a l’hora d’anar decidint: Paviments i entrades d’aigua, PAV 3, 
Guinardera. Una altra prioritat és les urgències i imprevistos, que es fan amb aquesta 
partida. 
 
Hi ha un altre bloc de prioritats, la finalització dels espais, per exemple la Sala d’Arts 
marcials. Hi ha una porta i aquesta porta ara està inservible. El club va demanar un 
mirall i així ja tindrien tot el frontal ple de miralls. Això no acompleix cap de les grans 
prioritats però quan queden petites o mitjanes inversions per acabar un espai, acaben 
la sala, la deixen actualitzada i per tant aquest quart criteri de finalització d’espais es 
un criteri per anar acabant espais esportius. 
 
Una altra prioritat és intentar atendre peticions petites i mitjanes de les Entitats. Hi ha 
algunes peticions històriques que s’han anat endarrerint, per exemple la petició de que 
a Can Magí es fes un mòdul d’oficines. No l’havien prioritzat. Ara quan es troben amb 
una llista de coses es consulten a l’entitat. 
Per últim l’any passat no van poder perquè es van haver de fer inversions a les 
instal·lacions d’esport reglat, però han començat a atendre moltes peticions 
ciutadanes: mobiliari esportiu a via pública: cistelles anti vandàliques, porteries, i amb 
aquesta important licitació que l’Ajuntament farà de parcs i jardins van tenir una petició 
d’un grup de joves prou nombrós que els ha ajudat a dissenyar un parc de barres que 



 

s’ubicarà al Turó de Can Mates i si tot va be també s’aprovarà dimarts vinent. Un parc 
amb barres i bancs on els esportistes faran flexions i abdominals de tota mena. Son 
esportistes als qui agrada fer esport a l’aire lliure.  
Moltes escoles han demanat també equipaments. Han de començar a prioritzar també 
aquests centres educatius i també tenen ara un encàrrec de material anti vandàlic 
d’una escola. La setmana que ve quan la Junta hagi aprovat es comunicarà, es 
penjarà al web del Consell i la podran veure. Hi ha inversions per un 97,5 % del 
pressupost d’aquest any. És a dir, dels 350.000 € del pressupost estan decidits i 
dimarts que ve estaran aprovats el 97 %. Si sumen al excel que tenen ara falten per 
adjudicar uns 8.000 € que es reserven fins a finals d’any per imprevistos. Posa sobre 
la taula aquestes prioritats per si volen opinar sobre elles: 
Paviments, entrades d’aigua, PAV 3, Guinardera 
Urgències, imprevistos, que no és una prioritat sinó una necessitat. 
Finalització d’espais, peticions de clubs antigues, mitjanes i petites 
Començar a impulsar mobiliari esportiu urbà. 
 
Li sembla més interessant explicar els criteris pels quals s’està decidint. Ques a la 
seva disposició si volen alguna consulta o opinió o si troben a faltar que sobren o es 
troben a faltar criteris. 
  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Demana si hi ha alguna 
pregunta. No havent-hi cap es passa al punt 3 de l’ordre del dia 
 
3.- INFORME SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL NOU PROCÉS DE CONTRACTACIÓ 
PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'OFICINA MUNICIPAL D'ESPORT PER A 
TOTHOM (OMET)  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Ferran Dominguez, Cap del Servei. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Saluda i explica que el 
17 de novembre es va constituir la mesa de contractació de la licitació de l’OMET, 
(Oficina Municipal d’Esports per a Tothom). S’havien presentat al concurs 4 empreses. 
2 de Sant Cugat i 2 de fora. Aquesta mesa de contractació en la seva primera reunió 
va avaluar els criteris que es fan servir per adjudicar el concurs, que son de 2 tipus:  
Els criteris d’adjudicació de forma automàtica, amb un valor de 60 punts sobre un total 
de 100 que son els que fan referència a l’oferta econòmica. El concurs surt a un preu 
de licitació determinat i la millor oferta econòmica se li dona automàticament la millor 
puntuació que són 60 punts i en la mateixa proporció a les ofertes econòmiques 
restants es va abaixant el número de punts.  
Els que son adjudicats de forma no automàtica, que son els tècnics o subjectius, que 
son els que un cop llegides les pliques del concurs es valora l’acompliment del plec de 
condicions tècniques , la qualitat de l’oferta i les propostes de millora, i es quantifiquen 
una sèrie d’ítems que donen com a resultat que sobre 100 punts s’adjudiquen la resta 
de punts, en aquest cas 40, i son els elements no quantificables de forma automàtica.   
Com a resultat de la suma de les 2 puntuacions dels criteris quantificables de forma 
automàtica i no automàtica el guanyador del concurs ha estat Teampartners que és 
l’empresa que ve gestionant l’OMET els últims anys.  
L’estat actual de la licitació està  en la fase de presentació per part de l’empresa 
guanyadora d’una sèrie de documentació que els serveis jurídics han de validar i un 
cop validat es torna a constituir la mesa  i si tot és correcte s’elevarà al Ple del mes de 
gener l’adjudicació definitiva d’aquest concurs. Comenta que en aquest concurs s’han 
introduït algunes millores importants en l’Oficina. A destacar un primer objectiu que 



 

marcava el plec de condicions: tendir a una Oficina més virtual, en la que l’element 
presència ja no sigui tant determinant. Aquest repte s’ha aconseguit amb la seva 
proposta, per tant l’Oficina tendirà a que a través del web es pugui fer pràcticament tot 
tipus de gestions: inscriure’s en un campionat, en una activitat puntual, al Cros, a la 
Cursa d’Orientació, sense l’exigència que hi havia fins ara de fer-ho o a través de 
l’escola, que també es podrà seguir fent, o presencialment a l’OMET. La virtualitat de 
l’oficina és un pas important.  
 
Un altre element que també demanaven i que es fixa a mig termini és aconseguir una 
aplicació informàtica que faciliti a entitats i ajuntament la possibilitat d’ordenar una 
mica tot el calendari de competicions de cap de setmana . Aquesta aplicació 
informàtica ha de ser potent i interactiva, que les entitats puguin-hi, introduir els seus 
calendaris i modificar-los de forma automàtica, cosa que ara s’ha de fer telefònicament 
o per correu electrònic i això de vegades és lent. En aquest cas ho introduireu allà i 
haurà un sistema de validació. L’ajuntament rebrà aquesta modificació del calendari, 
es comprovarà que no hi ha cap error o coincidència i es validarà de forma automàtica. 
Aquesta millora facilitarà molt el dia a dia de les competicions.  
Un altre tema a nivell intern és que s’aplicaran uns quadres de comandament pel 
control de la gestió que la milloraran considerablement. També s’intentarà millorar la 
qualitat del servei de l’OMET amb l’esport escolar i les activitats físiques d’adults.   
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta i passa al punt número 4 de l’ordre del dia.  
 
4.- PREUS PÚBLICS 2015. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Ferran Dominguez, cap del servei.  
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Explica que  els preus 
públics no han patit cap increment aquest any per decisió de l’equip de govern. A la 
majoria dels presents en aquest consell això no els afecta massa perquè ja tenen una 
bonificació del 100 % en l’ús de les instal·lacions esportives durant tot el que es 
considera temporada esportiva. Un element en discòrdia és la utilització dels espais 
esportius per l’organització de campus. En alguns casos es considerava que el preu 
públic era molt car. Els preus públics ja recollien unes bonificacions que estaven entre 
el 35 i el 60 % per l’organització de campus. Podrien haver-los incrementat en alguns 
casos o buscar una altra formula més flexible que permetés tractar cada cas de forma 
més personalitzada.  
Passa a llegir el punt on hi ha el desglòs dels preus públics en relació als  Camps de 
futbol, Pavellons, Sales esportives, Gimnasos i pistes. Es podrà gaudir d’una reducció 
total o parcial sobre el cost total de les instal·lacions si es reuneixen els requisits 
següents: 
En el cas de les persones físiques: representar a col·lectius veïnals, socials o 
associatius juvenils que treballin per la inclusió social, la integració de les persones i/o 
la interculturalitat. 
En el cas de les entitats i clubs esportius: ser entitats sense ànim de lucre, estar 
inscrites en el registre d’entitats del municipi i participar en les activitats organitzades 
per una Federació  o Associació esportiva catalana de forma regular durant la 
temporada o curs esportiu.  
En el cas de centres educatius: tenir el seu centre al municipi. 
 
La graduació de la bonificació és fixarà d’acord a les necessitats i quan la repercussió 
del preu de la instal·lació, en la quota de participació que ha de pagar la ciutadania per 



 

fer front a les despeses de l’activitat, impossibiliti la realització d’aquesta o produeixi 
exclusió per motius econòmics afectant greument  el principi d’igualtat d’oportunitats. 
En qualsevol dels casos caldrà un informe tècnic, per part del servei municipal 
d’esports, que realitzi la valoració concreta de les circumstancies i proposi a la JGL la 
bonificació corresponent.  
 
Es crearà un procediment. Cada una de les entitats rebrà un comunicat que dirà quin 
serà el termini per poder presentar les propostes de Campus o activitats. Si volen 
gaudir d’una bonificació superior a la que està fixada en els preus públics hauran de 
presentar una documentació addicional que mostri quina repercussió té en la quota 
dels participants el preu de les instal·lacions, i  si aquests costos representen una 
quota de participació que pot ser excloent per a moltes famílies que no tenen recursos. 
En aquestes situacions s’estudiarà cas per cas i es pot arribar a bonificacions del 100 
%. Perquè l’objectiu és que les persones, en aquests cas els nens i nenes facin 
pràctica esportiva. L’entitat haurà d’acreditar que realment aquest cost de la instal·lació 
impedeix fer aquesta activitat. Es valoraran altres costos per tenir un element de 
comparació. I es notificarà amb temps suficient fins on es pot ajustar la bonificació.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Comenta que s’obre una opció 
indicada per les entitats usuàries de les instal·lacions municipals. Això implica que hi 
hagi més temps, més comunicació i més informació. Com a tècnics informarem 
positivament d’una major bonificació quan veiem realment els números. Ha d’haver 
molta transparència per part de les dos parts per tal que puguem valorar aquests 
números. No entraria un monitor que li demani al seu club que li deixi fer un campus 
per treure un sobresou. Es mirarà que el campus tingui una finalitat social, esportiva, 
que entri dins de la planificació. No es pot pensar en generar ingressos. Els projectes 
hauran d’estar presentats amb temps perquè de vegades no es va tant ràpid com es 
desitjaria. S’ha d’analitzar el preu que ofereixen, les necessitats que hi ha i a partir 
d’aquí es podria arribar a una bonificació del 100%. Si es fa en una instal·lació que 
està concessionada, l’ajuntament del pressupost municipal haurà d’agafar un tros 
d’aquella partida de lloguer d’instal·lacions i fer aquesta compensació. El gestor té un 
contracte i ha de fer uns ingressos. Si aquests ingressos son mermats, l’ajuntament és 
qui afrontarà aquest plus de despesa. 
 
SR. PEP VILLAR, PENYA BLAUGRANA: Demana quin és el ventall de costos perquè 
quan l’entitat organitza els campus no té només els costos d’instal·lació, i que s’han de 
presentar tots els costos que representa l’organització d’aquest campus per fer el 
càlcul. Pregunta que si l’ajuntament només analitzarà en un període perquè moltes 
vegades el campus no s’arriba a fer en funció del que es deia. Primer anuncien i 
després fan la sol·licitud perquè si no l’anuncien que crea un compromís i després no 
es pot acomplir l’expectativa perquè no hi ha prou aforament o el que sigui, es poden 
trobar en un impàs. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Comenta que es trobaran amb 
dificultats. El que cal és un projecte tècnic i un projecte econòmic pel qual es fixi la 
quota i justificar per què es posa el preu del campus. Hi ha una reivindicació per part 
dels usuaris de les instal·lacions per poder baixar els costos i som receptius a aquesta 
reivindicació. Hi ha la voluntat de que surti be que és l’important. 
 
SR. PEP VILLAR, PENYA BLAUGRANA: Pregunta si dintre del campus hi ha uns 
nens becats, també s’hauria de posar.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Respon que quan s’estava 
confeccionant l’ordre del dia pensaven si això ho explicaven o feien una reunió tècnica 



 

més específica. Van creure que era important avançar-ho però desprès de Reis es 
reuniran amb les entitats que organitzen campus per compartir pros i contres i 
dificultats del procés però no volen esgotar-los amb reunions i convocatòries i ara que 
ja ho saben després de vacances ja poden convocar als específics i això ajudarà per 
aclarir dubtes. L’important és que hi ha un treball tècnic que ha trobat una opció per 
atendre una sol·licitud que estaven fent les entitats. 
 
SR. LLORENÇ SANTASUSAGNA, SANT CUGAT ESPORT F.C.: Diu que li sembla 
molt be aquest plantejament, molt sensat i coherent. Els camps de futbol tenen una 
bonificació del 35 % i els Pavellons van del 50 al 60 %. La primer pregunta és quin 
criteri s’ha establert per què hi hagi aquesta diferència de bonificacions entre una 
instal·lació i una altra i tenint en compte que per Pasqua tornaran a fer un altre 
campus, és possible que aquest estudi no estigui fet. Demana si abans podrien revisar 
aquest aspecte.  
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Explica que  els criteris 
que es fan servir venen determinats per 2 factors: el preu hora de cada instal·lació i el 
número d’esportistes que poden utilitzar-la en aquella hora. Un camp de futbol permet 
en alguns casos ubicar més gent que en un pavelló. I també el cost és determinant. El 
preu hora del PAV 3 és molt important si el comparem amb el preu hora del PAV 1 o 
del PAV 2 perquè és una instal·lació en què el preu públic es calcula també pel cost 
del manteniment d’aquella instal·lació. En els casos en què el preu és molt alt 
bonifiquen més perquè sinó deixen en desigualtat les instal·lacions. Una entitat que vol 
fer un campus de bàsquet al PAV 3 li costarà molt més car el preu/hora que si es vol 
fer un campus de futbol al Jaume Tubau. I el ratio serà diferent. Possiblement en 
alguns casos això es podrà ajustar. Però amb aquesta proposta tot això varia. Ara 
estudiaran el cas per cas perquè és del principi d’ajudar a qui més ho necessita. Si 
realment no veuen la necessitat aquesta ajuda no existirà perquè la quota finalista 
podrà ser assumida per les famílies i en el cas de que no sigui així es bonificarà. 
 
SR. LLORENÇ SANTASUSAGNA, SANT CUGAT ESPORT F.C.: Diu que quant al 
criteri del major descompte quan el preu hora és superior, en el PAV 3 podria ser però 
en el PAV 1 i 2 no. El preu cost/hora és inferior al del futbol i en canvi el descompte és 
superior. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Aclareix que era pel 
ratio. 
 
SR. LLORENÇ SANTASUSAGNA, SANT CUGAT ESPORT F.C.: Diu que quant al 
ratio quan es comença un campus no saben quants nens hi aniran. Hi ha hagut algun 
club que no l’ha pogut fer pels costos que tenien en funció dels nens que s’apuntaven 
ha hagut de desistir. Ells mateixos demanen un pressupost, confien en què 
s’apuntaran determinat número de nens per cobrir uns costos fixes que ja saben quan 
falta una quantitat d’inscripcions, però quan comencen i accepten un pressupost no 
saben si les famílies s’apuntaran, perquè es van apuntant sobre la marxa. Per tant 
creu que el descompte no va lligat amb el preu. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Respon que per això han obert 
aquesta porta perquè s’adonen que és molt difícil la quantificació dels preus, de 
vegades costa molt. Entenen que la millor fórmula és l’anàlisi cas per cas i allà podran 
exposar tot això i es podrà anar ajustant. 
 
SR. LLORENÇ SANTASUSAGNA, SANT CUGAT ESPORT F.C.: Diu que mentre 
s’arriba a això que es pot allargar molt demana igualar el descompte que es fa als 



 

Pavellons. No veu quin és el motiu pel qual els camps de futbol tinguin un descompte 
bastant inferior a la resta de pavellons. Demana si es pot fer ara o si no per Setmana 
Santa mentre s’arriba a aquest estudi que tant debò sigui ràpid. En qualsevol cas 
demana ja la igualtat. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que en principi l’aplicació 
d’aquestes mesures a aquests preus passen pel Ple. Els que tenen van ser aprovats 
en el Ple del dilluns passat. La modificació de preus no es preveu i preveuen fer tots 
aquests estudis de millora a partir dels preus públics 2015 i a partir de l’1 de gener. No 
tenen temps físic per fer cap estudi de cara al Nadal, ha de ser pels de Pasqua. 
 
SR. LLORENÇ SANTASUSAGNA, SANT CUGAT ESPORT F.C.: Demana per què 
quan les entitats donen un servei d’acollida  per tal que les famílies puguin dur als 
nens una hora abans perquè han d’anar a treballar se’ls cobra lloguer de conserge 
quan mai se’ls havia cobrat. Obrir una hora abans la instal·lació per oferir el servei 
d’acollida implica un lloguer de conserge que abans no s’havia cobrat. En el seu 
campus de Nadal aquest import puja 250 €. No és cap fortuna però son diners que 
s’han de repercutir a les quotes. Demana per què aquest any es cobra aquest serveis i 
els altres anys no es cobrava.  
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Diu que quan es va 
plantejar la nova licitació de la concessió dels camps de futbol el primer mandat que 
tenien era ajustar despeses i van veure que pagaven una sèrie d’hores en les que el 
camp havia d’estar obert independentment de que hagués o no ocupació. Això 
realment era molt gravós. Han preferit fer-ho a l’inrevés, ajustar molt l’horari d’obertura 
en que la instal·lació ha d’estar oberta per part del gestor i abordar en aquelles 
sol·licituds puntuals, normalment en període de vacances, o en caps de setmana 
determinats, el cost d’aquesta instal·lació. La discussió està en si ho ha de pagar 
l’ajuntament o l’entitat repercutint el cost en la quota. Aquesta sobredespesa que 
tinguin perquè vulguin fer una acollida perquè facilita la conciliació familiar ho han 
d’incloure com a despesa. Un cop sumades totes les despeses repercutir-les en la 
quota i si realment es veu que la quota s’incrementa molt i pot ser motiu d’exclusió o 
de que moltes famílies no s’apuntin l’Ajuntament bonificarà el que calgui per arribar a 
una quota que es podria plantejar que fos similar a qualsevol esport indiferentment de 
que un noi o noia triï fer bàsquet, handbol o futbol per que puguin estar en les 
mateixes condicions. Aquesta fórmula permet el diàleg, la negociació i la possibilitat de 
que una activitat es faci però amb transparència. No tot sempre ho ha de pagar 
l’administració pública, alguna cosa s’ha de repercutir amb un cert criteri. Sí que és 
veritat que això és un sobrecost que s’ha de ficar en despeses i a partir d’aquí valorar-
ho. 
 
SR. LLORENÇ SANTASUSAGNA, SANT CUGAT ESPORT F.C.: Demana si totes les 
instal·lacions pagaran servei de consergeria. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Respon que les que  
estan concessionades sí.  
 
SR. LLORENÇ SANTASUSAGNA, SANT CUGAT ESPORT F.C.: Diu que entén que 
els Pavellons no. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Respon que als 
pavellons ajusten l’horari i que si haguessin d’obrir abans també cobrarien el preu de 
conserge.  
 



 

SR. LLORENÇ SANTASUSAGNA, SANT CUGAT ESPORT F.C.: Diu que si això vol 
dir que com que la consergeria la pagaran els clubs de futbol exclusivament a la 
instal·lació no entrarà ningú més que els que vagin al campus, no el podran fer servir 
ni el pàdel, ni el gimnàs, ni cap altre tipus de soci perquè el cost aquest el suporta la 
entitat que el contracta exclusivament.  
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Respon que això ha de 
ser així. Perquè si el gestor obre una hora abans i aprofita per rendibilitzar les 
instal·lacions el que no pot fer és repercutir aquesta hora de consergeria 
exclusivament als clubs. Si es així ho heu de dir perquè aleshores es parlarà amb el 
gestor per tal que repercuteixi aquest cost entre tots els serveis. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que de fet excepte el PAV 1 I 2, 
la resta d’instal·lacions que son de gestió directa, quan han d’ajustar horaris, una cosa 
són les concessionades que hi ha un contracte i si se’l salten és molt complicat, i per 
això van prendre la mesura de reduir per desprès poder ampliar,  la resta ja ho estan 
fent així amb el personal propi. Quan no hi ha activitat tanquen les instal·lacions. 
L’acció és la mateixa, però amb els conserges de gestió directa el que es fa és 
intercanviar hores. El criteri és el mateix, sempre ajustar al mínim i després ampliar. 
 
SR. SERGI RENIEBLAS, JUNIOR: Demana si aquests ajuts i subvencions són per 
clubs que tenen instal·lació pròpia o clubs que no tenen instal·lació pròpia. Si és 
excloent pels que tenen instal·lació pròpia o no. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Respon que les 
bonificacions s’apliquen sobre els preus públics i aquests només s’apliquen a les 
instal·lacions públiques.  
 
SR. SERGI RENIEBLAS, JUNIOR: Demana si un club que te instal·lació pròpia en un 
moment donat pot utilitzar una instal·lació pública per desenvolupar alguna activitat a 
nivell de campus etc. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que les instal·lacions esportives 
municipals, es a dir tots els edificis municipals tenen preus públics i són susceptibles 
d’utilitzar per les entitats o per un ciutadà. Si vol fer un torneig familiar al PAV 3 el 
diumenge, te un preu públic. Però no tindrà cap bonificació. L’entitat o el campus 
potser si però el problema és que en general durant l’any hi ha pocs lloguers perquè 
les instal·lacions estan cedides a les entitats de dilluns a divendres, no hi ha ni un 
forat, excepte als matins i migdies, i els caps de setmana quasi res. Abans hi havien 
els diumenges a la tarda i ara ja hi ha instal·lacions que el diumenge a la tarda ja estan 
ocupades. Lloguers no n’hi ha molts, en períodes vacacionals sí. Les instal·lacions 
estan obertes a la ciutadania si hi ha disponibilitat. Qualsevol ciutadà pot venir. Hi ha  
algun cas del matí que hi ha alguna persona. Si es vol llogar un pavelló es pot llogar. 
Un ciutadà a nivell individual no tindrà bonificació, una entitat sense ànim de lucre si. 
S’ha tractat aquest tema en els consells del darrers 3 anys, i la diferencia entre tenir o 
no instal·lació es ser o no amb ànim de lucre. 
 
SR. MAURICI BENITO, CLUB DE RUGBY SANT CUGAT: Aclareix que en aquesta 
ocasió parla com a president del club de Rugby Sant Cugat. Diu que es pot fer un 
exercici de  simulació de Casals. Ho veu una mica més proactiu, perquè el club de 
Rugby que  també te instal·lacions i paga campus, per tal que surti un casal viable 
necessita tenir 50 nens i que el preu de la instal·lació sigui aquest. Si té 30 nens cal 
que el preu de la instal·lació sigui un altre. Poden preparar aquest exercici i presentar-



 

lo. Per tenir una subvenció necessita tenir 50 nens. Si és així surten els números i es 
pot tirar el casal endavant.       
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Respon que no s’ha de 
confondre bonificació d’un preu públic amb una subvenció. S’està parlant de 
bonificació de preu públic, que vol dir que quan s’organitza o planifica una activitat, 
lògicament una vegada sumades les despeses s’ha de veure quin ràtio d’assistència 
tindrà i repercutir-ho. Normalment per tirar el campus endavant com a mínim ha de 
tenir 20 inscrits perquè amb això es cobreixen despeses un cop negociat el preu amb 
l’ajuntament. Perquè pot ser que inclús negociant el preu i arribant a una bonificació 
del 100% no tingui prou inscrits que donin viabilitat a l’activitat. Tot el que sigui per 
sobre de 20 va premiant.  
 
SR. MAURICI BENITO, CLUB DE RUGBY SANT CUGAT: Explica que ell presentarà 
un document on diu que en un casal de 50 nens interessa que el preu de la instal·lació 
sigui x, un casal de 100 nens... etc. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Respon que es referien 
a això, que quan presentin el projecte facin aquesta simulació. 
 
SR. ELOI ROVIRA, COORDINADOR D’ENTITATS ESPORTIVES: Comenta que quan 
s’acabi la reunió els donaran més informació perquè hi ha molts dubtes, i 
complementant el que diu el Ferran Dominguez, quan presentin el projecte de casal no 
és només dir amb quants nens cal que sigui aquest el preu hora sinó que han de 
presentar un projecte com fins ara demanant unes dates, horaris, espais que puguin 
ser no esportius, com sales, audiovisuals i despeses de tècnics, director del campus, 
dinars... Per això cal que hi hagi certa previsió per tal que puguin presentar tota 
aquesta documentació i valorar-la. No és tant la relació nens-preu. Per això caldrà 
molta anel·lació per poder-ho treballar a fons. No només hi ha la despesa del camp 
sinó tots els tècnics, dinars, transports, complements com bosses, samarretes, etc. Tot 
això és el projecte que hauran de fer. Fins ara era més senzill i ara haurà de ser més 
complert per tal de poder fer una valoració real de la bonificació. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que de fet aquest projecte ja el 
fan igual, l’únic que han de fer és comentar-lo, compartir i així també podran graduar 
estratègies i preus. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta i passa al punt número 5 de l’ordre del dia.  
 
5.- PRESSUPOST ÀREA D’ESPORTS 2015  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Explica que se’ls va enviar per 
correu electrònic. Recorda que el procés d’elaboració del pressupost està liderat per 
l’Àrea d’Economia. El 30 de setembre de 2014 el Tinent d’Alcalde d’Economia en 
aquesta mateixa sala acompanyat d’altres regidors i treballadors de l’ajuntament va fer 
la primera exposició pública del pressupost, era l’inici de la presentació del procés de 
participació ciutadana o la presentació d’aquest pressupost públic. L’inici on tothom, 
ciutadans i col·lectius poden informar-se, preguntar o fer propostes. En aquestes 
reunions es troben no només amb preguntes, també amb propostes. Tècnicament a 
l’Ajuntament l’Àrea d’Economia demana a 31 de juliol-31 d’agost com a màxim fer la 
proposta inicial, al setembre es discuteix internament aquest pressupost i el tinent 
d’alcalde el presenta el 3 de setembre. A partir d’aquell moment es presenta la 
oposició, el pressupost va a Ple i es fa una aprovació inicial. Es poden presentar 



 

al·legacions per part d’associacions i col·lectius no només de Sant Cugat, es poden 
presentar esmenes a aquest pressupost, es poden informar dels seus continguts, el 
pressupost i les esmenes són públics, i el mes de desembre es van atendre les 
al·legacions que es poguessin fer des dels partits polítics i la ciutadania i aquest 
avantprojecte en aquests moments ja és pressupost. El document que s’ha enviat és 
molt similar al de l’any passat. Explica que el pressupost és bàsicament una eina 
interna. Una cosa és el pressupost que gestiona l’equip d’Esports com a professionals 
i l’altra els diners que l’ajuntament destina a Esports. Això passa a totes les Àrees. 
Quan hi ha una cursa ve la policia. Cobra unes hores que les paga RRHH. Les nostres 
nòmines i les dels conserges estan a un altre capítol, no surten en aquest full però són 
diners destinats a Esports. La Brigada fa reparacions i serveis a la ciutat, a les 
activitats esportives i a les instal·lacions. Això no surt aquí, està en el pressupost de 
l’Àrea de Territori. Els consums de les instal·lacions que son altíssims, gas, aigua i 
llum estan en una partida de Serveis Urbans que paga els consums de totes les 
instal·lacions. El pressupost d’aquest ajuntament funciona amb el que s’anomena el 
pacte, per objectius, que és el que intentem precisament, no parlar d’àrees sinó 
d’objectius i veure quants diners es destinen a l’esport. Hi ha un àrea de l’ajuntament 
que està treballant els costos i en el proper consell vol fer una presentació d’aquests 
estudis. Hi ha un equip de persones que van mirant els costos de l’esport i de la 
cultura. Tenim algunes dades d’això i creu que valdrà la pena explicar-les perquè 
aquest pressupost és el que gestionem nosaltres però l’ajuntament destina molts més 
diners a Esports. Les partides son bàsicament les mateixes de sempre. Algunes 
partides tenen petits augments o petites rebaixes. Quan és així mirem l’any anterior i si 
han faltat diners l’any següent es puja una mica i si han sobrat abaixem. A nivell 
comptable les partides del capítol 2, que és el diner ordinari, estan vinculades, és a dir, 
que si al final de lloguer necessitéssim més de 90.000 € que és el màxim que hi ha es 
poden agafar diners d’un altre concepte: del manteniment, material, gestió de 
programes, i a l’inrevés. D’això se’n diu tenir les partides vinculades. S’ha de fer una 
previsió una mica acurada del que es destinarà i per què. S’ha de justificar l’import i la 
partida, i es fa en base a pressupostos d’anys anteriors. El capítol 2 no té molts 
secrets respecte a l’any passat. La primera baixa una mica i la segona i la tercera 
pugen una mica i la quarta i cinquena estan iguals. Demana si algú vol fer una 
pregunta. 
El capítol 4, subvencions. Hi ha 2 grans conceptes: les concessions: OMET i 
Guinardera. Can Magí, Jaume Tubau i Guinardera es paguen mitjançant Subvenció 
Municipal Compensatòria. Aquestes instal·lacions com que l’empresa que les gestiona 
no té quasi ingressos perquè estan cedides a entitats se la compensa amb aquesta 
subvenció. Què ha passat amb aquestes partides? Per una banda el preu de sortida 
de l’OMET d’aquest any és una mica més alt que l’any passat però com el cap de 
servei ha explicat abans en la licitació actual hi ha hagut una baixa i finalment serà una 
mica menys. Com que la licitació s’ha fet aquests dies i el pressupost es va fer fa sis 
mesos, sobraran uns diners que es destinaran a una altre cosa.  
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Diu que ha hagut una 
rebaixa de 37.000 € 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Explica que per tant en aquesta 
partida hi ha 37.000 € d’estalvi que es podran per vinculació destinar a altres coses. I 
després veuran unes baixades de xifres en el pressupost però no a la instal·lació.  
 
Passa la paraula al Ferran Dominguez. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Diu que han ajustat 
molt els horaris tal i com ha comentat abans. La Guinardera i Jaume Tubau obrien tots 



 

els matins des de les 8 fins les 23 h i quan es van analitzar les ocupacions dels matins 
res justificava tenir un servei permanent de consergeria i de personal de manteniment 
perquè d’una forma molt atomitzada s’estigués utilitzant per alguns usuaris del pàdel, 
alguns usuaris de la sala de Fitnness. Es va tancar pels matins i ara s’obre a les 13 h. 
per tant ara s’han estalviat moltes hores de consergeria, manteniment, neteja i 
consums. També es veu una rebaixa substancial perquè tot el servei de neteja que 
abans estava dins de l’adjudicació, l’han passat a l’adjudicació general que 
l’ajuntament té dels edificis municipals. Per tant la part de la neteja de les instal·lacions 
no està en el capítol d’Esports sinó en el de Territori, Serveis Urbans, que és qui està 
gestionant la neteja. I alguns altres manteniments que quantifiquem de qualitat i 
preferim fer-los nosaltres que el concessionari, com la revisió de calderes i algunes 
altres coses més, perquè l’ajuntament per economia d’escales licita tots els 
equipaments de calderes de tots els edificis municipals i aconsegueix millors 
condicions de manteniment que si va a un sol gestor a que li facin el manteniment de 
la caldera d’aquella instal·lació. A més els serveis tècnics de l’ajuntament prefereixen 
fer un manteniment directe i un control. Això significa que els diners han desaparegut 
del pressupost d’Esports i han anat a Territori. Alguna altra despesa s’ha estalviat 
perquè han reduït un servei. Però també tenen una partida de socors per la qual si 
s’ha d’obrir una instal·lació puntualment o hi ha una demanda puntual que ho justifica 
es tornarà a obrir. Però és millor pagar per obrir que pagar per no obrir. Aquest és el 
motiu de què hagi baixat el cost d’aquesta instal·lació. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Dona les gràcies al Ferran 
Dominguez. Explica que quant a les piscines d’estiu hi ha un increment. Aquest estiu 
sobre els preus públics es va creure oportú fer unes bonificacions que no estaven 
previstes. Els preus públics també tenen un període de presentació i esmenes. 
Aquesta baixada de preu significava que s’alteraven les condicions del contracte al 
gestor i s’ha hagut de fer una previsió extra de diners per fer aquesta compensació. 
Estem subjectes a contractes i si es salten i es demana al gestor que faci més coses 
de les que ha de fer per contracte s’han de pagar.  
 
Després entrem en les subvencions més tradicionals i aquí sí que hi ha canvis. El cap 
de servei ha explicat que s’han pogut fer trasllats de diners però també s’ha pogut fer 
estalvis. En la dinàmica d’economia d’escales s’ha traslladat a les àrees menys diners 
dels que nosaltres destinàvem, aquest és l’estalvi. S’ha pogut fer un esforç 
suplementari en tot el que son subvencions a centres educatius: escoles de primària, 
secundària, instituts i entitats. S’ha arribat a acords amb els centres educatius, amb 2 
instituts, amb el Pla Farreras que ja el teníem però ara s’ha formalitzat per escrit, i amb 
l’Angeleta Ferrer, perquè cada vegada calen més espais per donar cobertura a les 
entitats i a les activitats pròpies de l’OMET. Les escoles cada cop fan més coses i la 
xifra s’havia quedat molt ridícula perquè s’estaven repartint 6.800 € entre 13 escoles  i 
amb les entitats esportives perquè ha hagut un esforç molt important en aquests últims 
anys de que totes les entitats  canalitzin les seves peticions a través de la convocatòria 
oberta. Abans ja hi havia entitats que es presentaven però algunes no es presentaven i 
després demanaven ajut. Hi ha hagut un esforç d’anar dient que s’han de presentar a 
la convocatòria oberta. Això significa que aquests dos últims anys ha hagut un 
increment de entitats amb la mateixa xifra econòmica i també les entitats fan moltes 
coses i hi ha hagut increment d’entitats i d’activitats. Aquesta xifra s’havia quedat una 
mica col·lapsada. A l’última línia que diu “Suport a les activitats de les entitats 
esportives amb subvenció directa”, és una subvenció directa que l’ajuntament pot 
atorgar de manera discrecional, només hi ha 6.000 € per tot l’any per tota la ciutat. La 
llei d’entrada diu que una subvenció directa només pot ser de 3.000 € màxim. 6.000 € 
perquè això ja son imprevistos. Creu que realment totes les entitats estan canalitzant 
les seves peticions. Fa uns anys havia la convocatòria oberta però també es podien 



 

demanar ajuts. Ara està tot canalitzat. Però realment en dos anys l’augment de clubs, 
d’entitats i d’activitats, no creu que 90.000 € que s’han repartit aquest any sigui poc 
però calia fer un esforç. Amb l’estalvi que s’ha pogut generar i la complicitat d’altres 
àrees de l’ajuntament aquest total de pressupost és inferior i el cap de servei ja ha 
explicat per què i també ho diu el text. Hi han els mateixos diners destinats a Esports 
però no els gestionem tots nosaltres. Aquests diners que s’han hagut de traspassar a 
les àrees de Serveis Urbans sobre tot en concepte de neteja i manteniment és el 
diferencial respecte a l’any passat perquè l’objectiu era tenir el mateix pressupost. De 
fet l’any 2014 ja s’han traspassat aquests diners a Serveis Urbans, ara al 20015 surten 
al pressupost però ja s’han traslladat perquè les instal·lacions ja s’estan netejant. 
Per últim queda la partida d’inversions, l’any passat eren 514.000 €, aquest any són 
350.000 €, l’any vinent són 475.000 € en dos conceptes: 175.000 € per inversions, s’ha 
de decidir quines son les prioritats, i 300.000 projecte tècnic i direcció d’obra del nou 
pavelló de la Guinardera però no els gestionarem nosaltres, sinó el servei d’Obres i 
Projectes de Territori que està fent la licitació del projecte del pavelló. És un projecte 
de planificació i construcció. Una cosa es els diners que van a Esports i l’altre és qui 
ho gestiona, en aquest cas els arquitectes. En el nou pavelló el més important és 
determinar quin tipus d’espai esportiu creiem que era necessari. Es va proposar 
tècnicament que volíem un PAV 3 amb unes dimensions, i es va fer la previsió de 
quins esports volíem i quin tipus de paviment. A partir d’aquí parets, sostre, ventilació i 
escales, ho fan els arquitectes. El proper consell podem convidar al Cap del Servei 
d’Obres o al Tinent d’alcalde de l’àrea. La licitació d’aquest pavelló és per uns 
4.000.000 € el preu de sortida. A partir d’aquí també els demano que proposin en què 
es poden gastar els diners del 2015. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa al punt 6 de l’ordre 
del dia 
 
6.- TORN OBERT DE PARAULES 
 
 
SR. LLORENÇ SANTASUSAGNA, SANT CUGAT ESPORT F.C.: Diu que un cop 
descartada la partida dels 300.000 € queda clar que el capítol per la resta 
d’instal·lacions prevista per inversions del 2015 s’ha reduït a la meitat del que s’ha 
invertit aquest any, baixant de 250.000 a 175.000 €. Demana si és correcte. Dit això 
vol comentar i comunicar el col·lapse dels equipaments del Jaume Tubau, que és un 
tema recurrent que ja ho dit varies vegades i ho vol tornar a dir. L’esport masculí i 
femení obliga a tenir el doble de vestidors i a part del futbol allà hi ha gimnàs, hoquei, 
bàsquet i ara a part s’està promocionant el pàdel. Els vestidors no donen de si.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Vol aprofitar per fer un comentari 
que ha oblidat. Aquests últims mesos, i aprofita per agrair l’esforç de tot l’equip 
d’Esports, i a qui te un paper molt important en les inversions i les obres, el Francisco 
García, aquestes darreres setmanes han estat debatent el tema de l’obra civil i és el 
més car que es troben, i una de les coses que li agradaria anar afrontant és que no 
només s’han de construir vestidors nous en alguns llocs sinó reformar els existents. 
L’obra civil és el que és més car de tot. Agraeix l’aportació, saben que és necessari 
però li agrada que els ho demani. 
 
SR. ALFREDO BERGUA, GRUP PP: Té dos precs i una pregunta. Els dos precs. El 
primer és que en el proper Consell que es porti el nou pavelló i que s’expliqui be. 
Demana si hi ha avantprojecte. 
 



 

SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Comenta que està penjat i que ha 
de mirar en el perfil del contractant, que és on es pengen els concursos, siguin d’obra 
o de servei i això és accessible per tothom. Perfil del contractant, Ajuntament de Sant 
Cugat. Allà hi ha les bases d’aquest pavelló i les descripcions tècniques i 
administratives.  
 
SR. ALFREDO BERGUA, GRUP PP: L’altre prec el fa ell però li agradaria que 
l’assumís directament el president. Els darrers mesos dos persones importants en 
l’esport santcugatenc en els darrers anys, un especialment el Regidor i expresident del 
Club Muntanyenc, Narcís Castanyer i l’altre un bon amic i vicepresident d’una entitat 
esportiva que a l’any 2001-2002 que participava bastant en el Consell d’esports, l’Enric 
Albarate, de l’ARC, tots dos han mort. Li agradaria que el Consell d’Esports d’una 
manera o altra ho tingués present i fes una acció de condol o alguna cosa però com a 
Consell d’Esports.  
I la pregunta és la següent: li agradaria saber l’opinió del Regidor d’Esports respecte a 
que una entitat vingui aquí a entrenar un divendres a la tarda com a acció de protesta, 
el Q Bàsquet. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Respon que en aquest 
cas va ser el Q Bàsquet però que qualsevol entitat està legitimada per traslladar la 
queixa de la manera que més cregui convenient. Ells van creure convenient venir a 
queixar-se fent un petit entrenament al Hall de l’ajuntament, és acceptable. No els 
reprova res més enllà de la no facilitat a l’hora de posar-se d’acord i en el motiu pel 
qual es manifestaven però arrel d’aquí ja havien tingut altres casos. 
 
SR. ALFREDO BERGUA, GRUP PP: Diu que li agradaria saber si es solucionarà, es 
pensa negociar, es buscarà una solució. Demana quina és la línia de treball per trobar 
una solució.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Respon que la línia de 
treball ja va ser encetada des de fa mesos. El problema bàsic el comunica al plenari 
del Consell és un tema d’adjudicació d’horaris. Es va treballar sobre una planificació 
d’aquest tema i davant aquestes modificacions els van oferir una sèrie d’alternatives 
que de moment no han estat acceptades per l’entitat i per tant que reivindiquin i 
traslladin a aquest ajuntament la queixa de la manera que ho van fer. Segueixen 
treballant amb ells, les portes mai estan tancades, així ho va comunicar també als 
mitjans de comunicació i per tant la línia que segueixen és la mateixa. Seguiran 
negociant, parlant i esperen poder arribar a un acord amb l’entitat, en aquest cas el Q 
Bàsquet.  
 
SR. ALFREDO BERGUA, GRUP PP: Diu que espera que es pugui arribar a un acord 
però hi havia un tercer tret que no havia recordat pel proper ordre del dia. Ja sap que 
estan al final del mandat però això s’hauria de fer en tots els Consells d’Esports. Com 
a primer punt d’ordre del dia i després de l’aprovació de l’acta hauria d’haver un 
informe del Regidor on s’expliqués què passa a Sant Cugat esportivament parlant. 
Sobretot accions municipals i si hi ha un Cros organitzat per l’Ajuntament s’ha 
d’explicar, perquè si aquest és un Consell sectorial d’Esports creu que es bo que 
s’expliqui que fa l’ajuntament, més enllà de les partides pressupostàries. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Respon que de fet quan 
planifiquen els  Consells sectorials d’Esports sempre traslladen tant a entitats com a 
partits polítics i a tothom que podeu fer propostes també de punts en el Consell, és a 
dir es pot fer sense cap mena de problema, de fet així ho faran tots els Regidors abans 
que acabi la legislatura. Accepta el prec i agafa la responsabilitat de tirar-ho endavant. 



 

 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Aprofitant l’avinentesa diu que ho 
han dit a varis Consells. El Consell no és l’ajuntament i la resta, el Consell son varis 
estaments i els membres del Consell poden i desitjarien que proposessin punts per 
l’ordre del dia o debats en el Consell. El Consell no és cosa només de l’ajuntament, és 
cosa de tots. Diu que en aquest mandat no han rebut ni una sola proposta de punt 
d’ordre del dia. Estan oberts a rebre punts d’ordre del dia o temes a debatre en aquest 
Consell.   
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Lluís Moreno, del Club de Volei Sant Cugat. 
 
SR. LLUÍS MORENO, CLUB DE VOLEI SANT CUGAT : Vol dir 2 coses. Tant 
l’Handbol com ell que representa al Volei Sant Cugat estan molt agraïts pel terra que 
han posat al Pavelló de Valldoreix, realment poden manifestar que el número de 
lesions s’ha reduït sensiblement al menys a les nenes del Volei i les lesions atribuïdes 
al mal estat del terra s’han delineat, és a dir, estem a zero. Els felicita per aquesta 
gestió. Diu que quan s’arreglen algunes coses es veu que hi ha més deficiències i el 
Pavelló de Valldoreix ara que han aprovat la carta ètica amb el Sant Cugat Creix que 
diu que les condicions de l’esport han d’estar en perfectes condicions de higiene i de 
salut per fomentar el respecte al propi cos i el respecte a les altres persones demana 
que es mirin realment el tema dels vestidors del Pavelló de Valldoreix com estan i que 
siguin sensibles a les demandes de les pròpies noies i nois que estan allà. Ells ja han 
elaborat una enquesta que estan acabant de definir. Son coses no molt costoses, com 
endolls ni que sigui al passadís per què les noies es puguin assecar el cabell desprès 
de dutxar-se. D’altra banda sobren guixetes que no les fa servir ningú i ocupen espai 
dins dels vestidors. Amb sentit comú es podrien anar fent moltes coses a part que si 
que potser hi ha una feina més important a la lampisteria de cara a intentar posar 
dosificadors individuals a les dutxes o intentar harmonitzar la temperatura de l’aigua. 
És un treball que ja han fet ells i que aportaran properament. Aquí la demanda de que 
es mirin amb carinyo els vestidors del Pavelló de Valldoreix. El segon prec és que el 
tema del pavelló de la Guinardera se l’ha estudiat i se l’estan estudiant les empreses 
privades i poden haver idees per tal que en comptes d’un PAV 3 pugui arribar a ser un 
PAV 6 sinó 5. Amb una mica més d’encert i no gaire més cost  en la licitació podria 
haver alguna modificació que sense incrementar el cost de l’obra es pogués arribar a 
ampliar aquests 3 o 4 m. per arribar a poder fer 2 pistes d’handbol en paral·lel i per 
tant 6 camps de  volei, bàsquet o minibàsquet sense les cistelles del mig que haurien 
de ser desmuntables. Creu que tècnicament es podria arribar. Evidentment obrir més 
llum en un pavelló sense posar pilars al mig és més car. Però com que el preu del 
mercat el fixaran ells i com que ells podran lluitar per una millora constructiva us 
demana que des de la Regidoria d’Esports apretin a la Regidoria d’Obres públiques 
per què considerin tècnicament aquestes solucions que proposin les empreses 
privades com un benefici per la societat perquè realment si es pot aconseguir que la 
Guinardera pugui ser un PAV de 6 activitats conjuntes millor que no sigui de 3. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Agraeix la intervenció. Comenta que 
son conscients de les lesions de les noies i que el paviment era una de les prioritats. 
Comenta que l’administració segons la xifra i l’actuació que fa té uns requeriments per 
llei diferents. Normalment a principis d’any el que es fa és definir les inversions que 
impliquen licitacions complexes que poden durar 3, 4 i 5 mesos. En aquest cas aquí hi 
havia una licitació d’un procediment negociat i la resta de l’any es fan les que es poden 
adjudicar de manera una mica més àgil. Qualsevol consideració que sigui molt tècnica 
agrairia que l’enviïn per escrit per traslladar-la però hi ha un problema: quan surt un 
concurs surt amb unes condicions. Un cop surt això és molt difícil de modificar si les 



 

modificacions no estan contemplades a les mateixes bases perquè si no, vas contra 
les bases. Això és un problema. Li consta que ja ha hagut alguna trucada de 
professionals per comentar i quan truquen aquests professionals es deriven al cap del 
Servei d’Obres i Projectes. La clau de qualsevol contracte de licitació son les bases. 
Els processos de contractació que té l’administració son molt complexes. La llei marca 
unes condicions. L’ajuntament de Sant Cugat té una àrea de contractació específica 
per tots els temes administratius i s’ha guanyat amb molta qualitat perquè requereixes 
una especialització molt important. Agrairia que qualsevol aportació  li facin arribar per 
fer-li arribar al cap de servei.  
 
SRA. MONICA MATEU, PRESIDENTA DE LA UESC: Saluda i agraeix la reparació de 
les goteres del PAV 1, el nou marcador i el nou parquet. Es suma a l’Hanbol i al Volei 
en el sentit de què sembla ser que falta un metre per tenir la tercera pista. Demana si 
som a temps de tenir aquest metre que falta. 
D’altra banda expressa des de la seva entitat la pressa que tenen per tenir aquest nou 
pavelló. Tots els esports aspiren a entrenar a pavelló cobert. En el seu cas el 80 % 
dels equips en aquest moment un cop a la setmana no entrena a pavelló cobert, 4 
equips no entrenen si plou, 2 entrenen en precari si plou i a més estan gastant 16.000 
€ en llogar pistes descobertes. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Comenta que en un projecte com 
aquest segur que els licitadors tenen un marge. Però el que no es pot modificar son les 
bases. 
 
SR. SALVADOR MASSIP, GRUP CIU: Diu que aquest metre que falta és una qüestió 
tècnica que no la sap explicar però que es va parlar amb el Pere Casajoana el per què 
no podia ser aquest metre per fer tot això que ell deia. El Regidor d’Urbanisme ho pot 
explicar.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Comenta que de totes 
maneres atendran la petició que ha fet abans el company Alfredo Bergua i al proper 
Consell Sectorial d’Esports portaran algun tècnic de l’Àrea o al propi Tinent d’alcalde 
per tal que ho expliqui.  
 
SR. LLUÍS MORENO, CLUB DE VOLEI SANT CUGAT : Per al·lusions diu que la 
seva petició és que han d’estar oberts. És a dir, que l’ajuntament ha arribat on ha 
arribat i ha decidit les qüestions tècniques com les ha pogut decidir però ara ve altra 
gent que està afora que pot tenir altres idees i que poden anar encaminades a fer un 
benefici a la ciutat que no s’ha pensat. El que demana és que tinguin en compte qui 
pugui proposar una cosa factible i que sigui beneficiosa per la ciutat. Està d’acord en 
què les bases són les bases però admeten un modificat del projecte sempre i quan 
s’oferti la base. El pressupost és de 4.000.000. Si s’oferta la base per 3.000.000 però 
es diu que per 4.000.000 es dobla la capacitat aleshores com es valorarà aquest 
avantatge?  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Respon que el que diguin les bases. 
Precisament a l’Administració Pública surten unes bases per què no hi hagi 
discrecionalitat. Aquest problema de discrecionalitat de vegades va a favor però de 
vegades va en contra 
 
SR. LLUÍS MORENO, CLUB DE VOLEI SANT CUGAT : Diu que dintre de la 
discrecionalitat hi ha elements que poden ser al límit de la subjectivitat i de l’objectivitat 
i el que demana és que apretin als que tenen el criteri de decidir i de puntuar i fer-los-hi 
notar que és una llàstima que per 3 metres no puguin fer-ho. 



 

 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta més. Agraeix la seva assistència i aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària-delegada, estenc aquesta acta. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 18 de desembre l de 2014 


