
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS 
29/04/2014  
 
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, quan són les 19:06 
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 9 de desembre de 
2013. 
 
2.- Informe sobre les inversions realitzades en les diverses instal·lacions esportives 
corresponents al pressupost 2013. 
 
3.- Tema central de debat; anàlisi de possibles noves accions de suport a les famílies i 
esportistes amb necessitats socioeconòmiques. (*) 
 
(*) És coneguda per tothom la sensibilitat i esforç que escoles, instituts, entitats, clubs i 
Ajuntament estan desenvolupant vers les famílies, nens i joves que veuen limitat 
l’accés a la pràctica esportista per raons econòmiques. Les diverses iniciatives que 
avui per avui desenvolupen els diversos agents esmentats anteriorment i noves 
propostes que estan sorgint fa que es cregui convenient debatre aquest tema en el si 
del plenari del Consell i que aquest decideixi la conveniència o no de generar un grup 
de treball específic que desenvolupi noves estratègies i propostes. 
 
A fi i efecte que el debat sigui enriquidor i profitós es preveu, a proposta de 
l’Ajuntament, la intervenció prèvia d’alguns membres del Consell per centrar el tema. 
En cas que vulgueu participar d’aquesta introducció prèvia al tema per fer anàlisi del 
mateix, explicar la vostra realitat o fer propostes no dubteu en contactar amb el 
Director d’esports al correu xaviercodina@santcugat.cat . 
 
4.- Torn obert de paraules.  
 
 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Saluda i dóna les gràcies 
per l’assistència al Consell Sectorial d’Esports. Saluda especialment al President del 
Club de Tennis Valldoreix, Sr. Joan Carles Pradell  que s’incorpora al Consell. Fa 
constar que el representant de la CUP Sr. Aniol Pros excusa la seva presència. 
 
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 9 DE DESEMBRE DE 2013. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si algú té alguna 
esmena o comentari a fer. No havent-hi  cap dóna per aprovada. 
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Passa al punt 2 de l’ordre del dia. 
 
2.- INFORME SOBRE LES INVERSIONS REALITZADES EN LES DIVERSES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CORRESPONENTS AL PRESSUPOST 2013  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Comenta que 
l’ajuntament durant l’any passat va destinar 514.000 € a l’arranjament d’instal·lacions 
esportives. Aquesta xifra ha estat executada en un 99,85 %. Es van fer 36 actuacions 
de les quals destaca les que es van realitzar a les piscines, la reparació de la subbase 
del camp de Futbol de Can Magí pel problema de les arrels, les millores en el  PAV 3 
en relació al tema de seguretat,  quedant  el paviment del PAV 1 de la Rambla del 
Celler pendent de realitzar fins l’estiu d’aquest any per no afectar l’actual  temporada 
esportiva. Destaca que aquests arranjaments es van fer amb el consens en aquest 
plenari i amb les entitats usuaris per tal que es veiessin el menys afectades possible. 
Demana si algú vol fer algun comentari. No havent-hi cap cedeix la paraula al Sr. 
Xavier Codina, director d’esports. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Saluda i comenta que hi ha hagut 
inversions molt senzilles i d’altres molt complexes des del punt de vista tècnic. Vol 
donar les gràcies a les entitats perquè hi ha hagut intervencions que han envaït el dia 
a dia de les entitats i hi ha hagut comprensió, ajut i debat tècnic quan les actuacions 
eren complexes. Dona també les gràcies a l’equip d’esports i en especial al Francisco 
Garcia. Diu que l’ordre de la llista del informe és merament administratiu. Sobre les 
actuacions destaca que tots els paviments de gespa artificial s’han renovat, s’ha fet un 
camp de rugbi nou i que ara s’estan arreglant tots els paviments dels pavellons.  
Comenta també que les actuacions s’executen amb pressupost del 2013 però no totes 
s’han acabat al 2013. 
Quant al 2014 s’ha començat a fer inversió en els accessos del PAV 3 i en breu 
començaran les proves pilot. Seguiran amb el paviment del Pavelló de la Floresta. En 
breu es dirà quines seran la resta de les actuacions d’aquest any 2014 i que la previsió 
total de les inversions serà de 350.000 €  
Demana si hi ha alguna pregunta.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Comenta que després del 
torn obert de paraules puntualitzarà algunes actuacions en les que s’estan treballant.  
Demana si hi ha alguna pregunta. No havent-hi cap es passa al punt 3 de l’ordre del 
dia 
 
3.- TEMA CENTRAL DE DEBAT; ANÀLISI DE POSSIBLES NOVES ACCIONS DE 
SUPORT A LES FAMÍLIES I ESPORTISTES AMB NECESSITATS 
SOCIOECONÒMIQUES 
 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Xavier Codina. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Comenta que hi ha una 
extraordinària sensibilitat per tal que ningú es quedi sense fer esport per raons 
socioeconòmiques. Molts clubs i l’ajuntament ja estan fent grans esforços, no sempre 
econòmics. Algun club ha sol·licitat subvencions pels programes d’ajut. Creu que ara 
és el moment de donar forma a aquest tema i volen escoltar quina és la situació real 
dels clubs i a partir d’aquesta diagnosis trobar eines per gestionar aquestes situacions 
o decidir si es canvien les bases de les subvencions o es busquen d’altres recursos.  



 

Per encetar el debat han demanat a dos clubs que facin una mica d’introducció: El 
Club de Rugby i el Club Muntanyenc. Hi ha una voluntat clara de canalitzar aquesta 
situació.  
 
Passa la paraula al Bernat Domènech, tècnic d’esports.  
 
SR. BERNAT DOMENECH, TÈCNIC D’ESPORTS:  Saluda i comenta el que se està 
fent des d’esports:  
Encara que no hi ha una partida pròpia i que els recursos vinguin a través de Serveis 
Socials s’arriba a ajudar a  moltes famílies que no poden assumir una activitat 
esportiva. Amb aquestes beques s’arriben a casos extrems que normalment ja porten 
des de Serveis Socials amb els seus protocols establerts. L’any passat es va donar 
suport a 75 persones Per activitats molt diverses (casals d’estiu, esport durant el 
curs...). 
Per activitats extraescolars s’ha arribat a un acord amb les empreses que estan dins 
de l’esport escolar com Teampartners (com a empresa gestora de l’OMET) i Paidos. 
Les dues empreses fan un gran esforç i renuncien a part dels seus ingressos per tal de 
garantir l’esport escolar pels nens/es. 
Han estat mirant també els casos d’altres poblacions com el Vendrell, que tenen una 
convocatòria oberta de beques. S’ha de veure quina és la realitat i què es pot fer.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Maurici Benito, del Club de Rugby Sant Cugat que explicarà quina és la situació del 
Club de Rugby Sant Cugat. 
 
SR. MAURICI BENITO, CLUB DE RUGBY SANT CUGAT: Saluda i comenta que farà 
una petita explicació. Diu que realment és un problema greu ja no només pel volum 
que no és exagerat sinó perquè estem en una població teòricament de benestar mitg-
alt i realment la situació és que hi ha gent que no està en aquest nivell i se’ls fa molt 
dur fer visible aquesta situació, amb el que es crea una desconnexió molt gran. Hi ha 
gent que s’amaga d’aquesta problemàtica i costa molt que la gent vagi al club i digui 
que no pot pagar, això ho hem de tenir en compte. Se’ls ha de facilitar aquesta 
comunicació i que l’accés i el diàleg sigui el més fàcil possible per ells. 
Per donar algunes dades: en primer lloc han classificat en dos grups, generalitzant: es 
molt dur anar a un club i dir que el meu fill no pot fer esport perquè no puc pagar la 
quota. La segona cosa important és que mirant els números i la tendència que tenim 
creu que el pitjor any ha estat l’anterior i que aquest any la cosa pot millorar.    
L’impacta aproximat d’impagats de l’any passat està entre el 8 i el 10 % de tots els 
socis entre els 400 socis jugadors. També hi ha alguns que no volen pagar aprofitant 
la situació. Ho poden analitzar a través de les baixes. De l’any passat a aquest any 
han perdut 36 jugadors però han vingut 42 de nous. 
 
Tenen classificats dos grups: 
Famílies amb nens de 6 a 14 anys. La família per motius econòmics no pot pagar. 
Nois entre 17 i 25 anys on els pares ja no cobreixen les despeses d’oci del fill i no 
tenen recursos per assumir aquestes quotes. 
A partir dels 25 anys paga tothom. Es detecta també un descens de la presència en 
actes o Campionats on s’ha d’assumir una despesa extra. Intenten ser oberts i facilitar 
la comunicació amb els pares i la primera acció és finançar la quota. La segona és 
aplicar una quota reduïda que assegura que les despeses del club per jugador es vagi 
cobrint. És cert que hi ha pares que per proximitat amb altres pares assumeixen la 
quota d’altres nens espontàniament, i se’ls facilita a alguns pares realitzar tasques útils 
pel club (preparar les samarretes, fer de delegats, escombrar, portar als nens, algú 
s’encarrega de la neteja de les samarretes) i amb això es compensa la quota. Amb els 



 

jugadors de més de 18 anys passa el mateix, se’ls encarreguen feines com vendre la 
revista de Rugby Nacional que els dona la opció de vendre-la i amb els ingressos que 
es generen es paguen les quotes. Els encarreguen feines extres que puguin 
compensar aquesta manca de pagament. 
Hi ha socis que responen per altres nens, els diem “patrons”, són persones que estan 
disposades a pagar per altres jugadors. El club assumeix, encara no té dades de 
quantes quotes es van assumir l’any passat però es decideix que hi ha situacions que 
no poden deixar el nen no pot deixar el club per manca de pagament. 
D’altra banda han buscat empreses que els ajudin però aquestes no volen ser visibles. 
Sembla que tenen por de que desprès els vagin a demanar més diners. 
A la categoria Sènior, on hi ha nois de més de 18 o 20 anys, amb els ingressos que 
generen ells amb les seves activitats de venda de samarretes etc. decideixen ajudar a 
d’altres jugadors que tenen problemàtica. 
No poden controlar tot però si el jugador o pare va al club i demana ajut la filosofia es 
que  cap nen jugador deixi de practicar l’esport per motiu econòmic. Ja s’ajustaran i 
buscaran perquè no hi ha cap jugador que hagi dit que no podia pagar i l’hagin dit que 
se’n vagi.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Manel Gonzalez del Club Muntanyenc. 
 
SR. MANEL GONZALEZ, CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT: Saluda i passa a 
presentar la secció d’Atletisme, de la que parlarà avui. És una entitat esportiva basada 
estrictament en la promoció, no te equips de competició sènior de manera que les 
despeses es redueixen molt. El seu model ha estat format com una empresa social i 
es basen en dos models: control administratiu molt estricte i la millor vessant esportiva 
possible. En alguns casos voldrien fer més coses però si no poden no les fan. Durant 
una temporada van als Campionats de Catalunya i a d’altres competicions properes a 
Barcelona i es desplacen als Campionats d’Espanya en 8 ocasions.  
Els diners es treuen de les quotes que paguen els pares i que representen el 90 % del 
pressupost, que és de 100.000 € al any. Hi ha 280 atletes en totes les categories. A 
partir del 90 % dividit en els diferents grups. D’altra banda hi ha les subvencions que 
representen el 4 % i la resta son petites col·laboracions de la gent. D’aquest 90 % el 
80 % va als sous d’entrenadors i dietes i la resta el 8 % es pels campionats d’Espanya 
i el 7% per la Federació. 
Quant als impagats i dificultats percentualment tenen entre l’1 i el 2%. Van crear unes 
beques per les quals en aquests moments hi ha 11 atletes becats. 
Per finalitzar diu que estan intentant buscar un equilibri entre les diferents categories 
per tal que els números acabin funcionant. Si no poden fer alguna competició no la fan. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dona les gràcies al Manel 
Gonzalez. Remarca la importància de conèixer el cas de totes les entitats. És molt 
important per tal de poder treballar en la línia de resoldre aquest problema. Creu que 
no hi ha cap entitat que no tingui com a mínim un cas en què hagi de resoldre. Obre 
torn de preguntes i diu que si algú vol comentar la seva situació per tal de comentar-la 
o començar una línia de reunions per tal de conèixer la realitat i treballar en 
conseqüència. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Comenta els agradaria aprofitar 
aquest plenari per poder escoltar les seves realitats.  
Amb la recollida d’experiències i amb la pròpia experiència de l’Ajuntament en el mon 
educatiu i la de l’àrea de Polítiques socials entraran en un procés de formació per 
detectar situacions risc i com afrontar la situació en aquests casos. Aniran convocant 



 

grups de treball. Agrairà si algú vol donar solucions per tal de poder plantejar 
alternatives. 
 
SR. MIQUEL MARTINEZ, CLUB VOLEIBOL SANT CUGAT: Saluda i comenta que 
tots tenen algun cas que te problemes i que quan es planteja miren de buscar la 
solució. Diu que en molts casos quan les nenes arriben al club ja tenen un currículum 
esportiu de l’escola on ja s’ha detectat la dificultat i molts cops no els arriba la 
informació. Aquest any ha estat el primer cop que els va arribar que hi havia una nena 
amb dificultats i ho van poder solucionar. El que creu que més ha de preocupar es 
establir uns mecanismes per detectar i separar quan es tracta d’un problema 
d’impagament o de dificultats per pagar perquè de vegades és molt difícil per les 
entitats fer-ho.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Agraeix la intervenció i diu que 
d’aquesta surten dos accions més: La gestió dels impagats a nivell formatiu i l’històric 
del mon escolar i veure com pot col·laborar l’ajuntament amb aquest trasllat.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si algú més vol 
fer alguna aportació. 
 
SR. MAURICI BENITO, CLUB DE RUGBY SANT CUGAT: Creu que es fàcil pel club 
detectar qui no paga per què no vol però no tant qui no paga per què no pot. Creu que 
estaria be facilitar un lloc extern al club on puguin buscar ajuda que no sigui 
directament amb el club sinó que sigui directament amb l’ajuntament i que sigui aquest 
qui ho analitzi i ho canalitzi seria molt més còmode pel soci i pel club. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Agraeix la intervenció i 
demana si hi ha alguna pregunta més. 
 
Passa al punt 4 de l’ordre del dia 
 
4.- TORN OBERT DE PARAULES 
 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Comenta que en els 
darrers mesos ha sortit la informació en els mitjans de comunicació de que 
l’ajuntament va a construïr un nou pavelló. S’adreça a les entitats de forma merament 
informativa ja que no té més informació en aquest moment. Diu que és cert que aquest 
equip de govern tenint en compte la situació de les entitats esportives i l’overbooking 
que pateixen des de fa temps ha pres la determinació de tirar endavant una nova 
instal·lació, un nou poliesportiu ubicat a la zona de la Guinardera, que és una parcel·la 
per instal·lacions esportives. A partir d’aquí dir que no hi ha tempos però comencen a 
tenir pressupostos. Procuraran amb aquesta nova instal·lació cobrir les necessitats 
que hi ha ara en matèria de disciplines esportives que juguen sota cobert: Handbol, 
Futbol Sala, Volei, Basquet i Hoquei patins ja que ja fa temps que es va detectar que  
hi ha aquest problema. L’any 2012 l’alcaldessa ja va anunciar tirar endavant aquesta 
nova instal·lació. De consens amb el Consell sectorial es va determinar posar-se al dia 
primer en matèria d’arranjaments i així es va fer durant l’any 2013. Finalment corrobora 
que aquesta notícia és certa i que a mesura que es vagi avançant en aquest procés 
s’anirà informant a aquest plenari com a les entitats i als companys de l’oposició que 
avui ens acompanyen del Partit Popular. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha algun 
comentari més.  



 

 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Informa de que avui s’ha reunit la 
Comissió General de Subvencions que és una comissió político-tècnica per validar la 
convocatòria de subvencions. Per la part tècnica d’esports la feina està acabada i 
validada i espera que les subvencions d’esports vagin a l’ordre del dia de la Junta de 
Govern del proper dimarts.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha algun 
comentari més.  
 
SR. JORDI PALAU, PRESIDENT DEL FUTBOL SALA SANT CUGAT: Diu que vol 
entregar una pancarta i un escrit que està enregistrat. La pancarta diu: “Sant Cugat 
apesta, viva la Floresta”.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Li prega si la pot plegar i entregar-se 
la, que és el que ha dit que faria. Li agraeix. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Li agraeix i diu que es 
llegiran l’informe que li ha fet arribar i determinaran en conseqüència.   
 
Demana si hi ha alguna qüestió més. 
 
SR. JORDI PALAU, PRESIDENT DEL FUTBOL SALA SANT CUGAT: Diu que no es 
una qüestió vinculada amb l’esport però sí amb el nom de la ciutat. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Com ha comentat abans 
pren nota i ho analitzaran en profunditat. 
  
Demana si hi ha alguna qüestió més. 
 
Agraeix la seva assistència i aixeca la sessió.  
 
Quan són les  19:55 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, 29 d’abril de 2014 


