
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS 
09/12/2013  
 
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, quan són les 19:03 
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 de l’acta de la sessió plenària del CSE del 25 de juny de 2013  
2.- Informe sobre el treball desenvolupat per les diverses taules de participació.  
3.- Gestió i explotació de la ZEM Jaume Tubau, La Guinardera , Can Magí i Pav 3 de 
la ZEM de la Rambla del Celler.  
4.- Avantprojecte de pressupost 2014 de l’Àrea d’Esports.  
5.- Torn obert de paraules.  
 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Saluda i dóna les gràcies 
per l’assistència a la darrera convocatòria del Consell Sectorial d’Esports del 2013.  
 
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 25 DE JUNY DE 2013. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si algú té alguna 
cosa a dir al respecte. La dóna per aprovada. 
 
Passa al punt 2 de l’ordre del dia. 
 
2.- INFORME SOBRE EL TREBALL DESENVOLUPAT PER LES DIVERSES 
TAULES DE PARTICIPACIÓ  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Passa la paraula al cap 
de Servei, Sr. Dominguez amb l’informe corresponent a la Taula Econòmica. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Saluda i procedeix a 
explicar l’informe corresponent a la taula Econòmica.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Demana si hi ha alguna 
pregunta. 
 
SR. PERE SOLER, GRUP PSC:  Demana si es donen per exhaurides les vies d’intent 
de mecenatge. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Respon que es van 
posar sobre la taula prous iniciatives però la situació és molt complicada per buscar 
patrocinis. Les pròpies entitats diuen que si aconsegueixen alguna cosa és perquè 
tenen algun lligam dins del club.  



 

 

 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Demana si hi ha alguna 
pregunta més i passa la paraula a l’Eloi Rovira amb l’informe corresponent a la Taula 
d’Instal·lacions. 
 
SR. ELOI ROVIRA, COORDINADOR D'ENTITATS ESPORTIVES: Saluda i procedeix 
a explicar l’informe corresponent a la taula d’Instal·lacions.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Demana si hi ha alguna 
pregunta i passa la paraula al Sr. Bernat Domenech amb l’informe corresponent a la 
Taula d’Itineraris esportius. 
 
SR. BERNAT DOMENECH, TÈCNIC D’ESPORTS: Saluda i procedeix a explicar 
l’informe corresponent a la taula d’Itineraris esportius.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Demana si hi ha alguna 
pregunta. 
 
JOAN SALABERT, COORDINADORA. Fa una reflexió sobre el tema de les Taules. 
Creu que està havent-hi una relaxació, que ha baixat el nivell estratègic, en alguns 
casos al nivell ínfim. Per exemple la Taula Econòmica va aparèixer com una proposta 
de fundació i mecenatge. Hi ha dificultats econòmiques però les taules es van crear 
per buscar solucions. Quant a la taula d’Instal·lacions la feina es molt tècnica però en 
absolut estratègica. No veu que es parli del futur de les instal·lacions a mig i llarg 
termini. Sobre la taula d’Itineraris potser perquè encara està recollint informació no te 
opinió però es detecta una manca de participació. Proposa que es faci una revisió per 
pujar el nivell estratègic de les taules i de la participació. Demana que consti en el 
consell per engegar aquest debat, veure com es pot pujar a un nivell més estratègic i 
aportar informació i directrius per prendre decisions o exposar-les en el consell. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Saluda i agraeix els seus comentaris 
i aportacions perquè costa molt tirar endavant els grups de treball i els plenaris i cal 
que tothom faci arribar ímputs. Diu que els dos temes de les Taules, el Reglament 
d’instal·lacions i Codi Ètic son estratègics i importants per un treball de grup. Es fan 
reunions, consells, taules i acaben sent un grup de 12-14 persones que es veuen molt 
i estan molt informats però s’han de trobar altres canals i el replanteig ha de venir 
també de les entitats.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Demana si hi ha alguna 
pregunta. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Creu que s’hauria 
de fer com amb la taula d’Economia. Un cop que es tinguin els reglaments fer un 
parèntesis per tal de descansar perquè hi ha persones que no poden atendre totes les 
reunions, i quan hi hagi alguna cosa en concret convocar una taula, és a dir, ser el 
més eficient possible en les taules. Quant als reglaments li sembla bona idea passar 
un esborrany. Li va semblar molt be que el Sr. Eloi Rovira passés el Reglament de 
Granollers perquè és bastant bo. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Dóna les gracies i 
demana si hi ha alguna pregunta més. 
 
Passa al punt 3 de l’ordre del dia 
 



 

 

3.- GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA ZEM JAUME TUBAU, LA GUINARDERA , CAN 
MAGÍ I PAV 3 DE LA ZEM DE LA RAMBLA DEL CELLER 
 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Xavier Codina. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que aquest punt el dividirà en 2 
parts. La primera part es Gestió i explotació de la ZEM Jaume Tubau, La Guinardera i 
Can Magí. Son les 3 instal·lacions estan concessionades i la seva gestió està en mans 
de l’empresa Teampartners amb un contracte que té data de finalització. Recentment 
es varen aprovar en Junta de Govern les noves bases per les quals s’ha de regir 
aquesta nova licitació, que és econòmicament molt important perquè afecta a 
instal·lacions grans i a molts practicants. Comenta que la direcció tècnica d’aquests 
plecs l’han conduït el Sr. Ferran Dominguez i li demana que intervingui en qualsevol 
moment. 
Va per endavant a tot l’equip tècnic i en especial al Sr. Francisco Garcia que avui està 
absent perquè no es troba be. 
El següent procés després de que la Junta de Govern aprovi les bases d’aquest nou 
concurs és publicar un anunci al diari oficial i desprès les bases es publiquen al web de 
l’ajuntament, en el que s’anomena “perfil del contractant”. En aquests moments encara 
no s’ha produït aquest anunci. Per la quantitat econòmica és un procediment obert i les 
empreses que acompleixi els requisits bàsics es pot presentar, i el marc legal indica 
que fins que les bases no són públiques no es poden explicar les característiques del 
concurs. Els únics que tenen detall és la comissió informativa d’esports on tots els 
grups polítics estan representats. 
S’ha fet un anàlisis acurat de costos, del que s’està ingressant, de les despeses 
d’aquell contracte i si els serveis que s’estan donant són els adequats o no i després 
es quantifica econòmicament. La feina que va fer l’equip tècnic va ser en primer lloc 
analitzar horaris i usos i veure si els que jan teníem son els adequats. En aquest sentit 
hi haurà algunes modificacions en alguna instal·lació. Quant a les sinèrgies entre el 
personal, aquest contracte serà únic per les tres instal·lacions i això permetrà més 
sinèrgies a nivell de personal i organitzatiu. Desprès hi ha una part de serveis o de 
contractes menors que es redissenyaran per optimitzar-los. Sabem el que les entitats 
demanen i s’intenten buscar sinèrgies que permetin estalvi econòmic i aquest estalvi 
es queda a Esports. Caldrà un any de prova perquè és un nou mètode de gestió 
d’aquests equipaments i aquest nou mètode s’ha de provar. Pressupostàriament els 
diners els continuen tenint per si durant aquest any es troba alguna errada que s’ha de 
fer o plantejar diferent. Comenta que és un contracte que sortirà per tres anys més dos 
pròrrogues d’un any ja que s’han de buscar unes durades intermèdies. 
Econòmicament s’està parlant de xifres importants i és un concurs que fa il·lusió 
perquè determina un camí d’un tipus d’anàlisis una mica diferent, amb canvis de perfil 
del personal, noves maneres d’entendre-ho i modificant jornades. 
Passa la paraula al Sr. Ferran Dominguez.  
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Comenta que s’han 
diseccionat molt be els comptes d’explotació i les memòries de gestió dels darrers 
exercicis i a partir d’aquí s’ha fet projeccions. Alguns serveis com la neteja dels edificis, 
sortia molt més a compte posar-la dins de la concessió general de neteja dels edificis 
públics i han pogut baixar el pressupost. Quant als horaris, les franges en que la 
ocupació era molt baixa no justificava tenir los oberts s’ha canviat l’estratègia i només 
s’obrirà quan hi hagi algú. I així han anat estalviant. 
 



 

 

SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Tenen en compte les casuístiques 
de les entitats, escoles i usuaris i intenten tenir marge d’actuació per tenir en compte 
aquestes necessitats. Creuen haver aclarit molts aspectes amb aquest concurs. Un 
cop publicades les bases hi ha 20 dies per tal de presentar-se i després la resolució. 
Demana si hi ha preguntes. Passa la paraula al Sr. Felez 
 
SR. JOSEP MARIA FELEZ, PRESIDENT DE LA PENYA BLAUGRANA SANT 
CUGAT: Diu que aquestes concessions 3 + 1 + 1 no es donen a que cap gestor pugui 
fer una inversió de millora. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que les inversions fortes estaran 
sempre en mans de l’Àrea d’Esports i no de les concessions, que faran petites 
inversions i manteniments. La gespa de Can Magí es va fer des del pressupost de 
l’Ajuntament, la reparació de les arrels de Can Magí, la gespa del camp de Futbol 7 de 
Jaume Tubau, totes les inversions fortes es fan des del pressupost de l’Ajuntament. 
Son els clubs, els usuaris i el propi gestor els que fan les propostes. Els avança que en 
el proper Consell es presentarà una memòria pressupostària i d’inversions perquè han 
fet moltes actuacions, des de 100 € a 60.000.  
 
SR. MAURICI BENITO, PRESIDENT DEL CLUB DE RUGBY SANT CUGAT: Diu que 
lligant la proposta amb les Taules de Participació, demana que algunes conclusions 
que s’han tret a les taules es tinguin en compte en el moment de la decisió de 
l’adjudicatari de la gestió. Tant en qüestions d’infraestructura com econòmiques i en el 
projecte esportiu. Això motivarà que les entitats vegin que la seva participació és útil i 
que se’ls fa cas en aquestes decisions. 
La segona part és intentar no disminuir la qualitat dels esports de competició, el criteri 
econòmic està molt be i és quelcom a tenir en compte però la qualitat i la facilitat 
d’accés dels esportistes no disminueixi per un criteri econòmic. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que com ha comentat els diners 
segueixen estant a esports, no estaran inicialment dins del contracte però tenen marge 
per fer actuacions de manteniment i de neteja, obrir fora de l’horari que estigui 
contractat i assegurar la finalitat esportiva. Els diners que es puguin estalviar en els 
contractes seguiran estant repartits en partides. Els clubs han de notar el servei millor i 
nosaltres tenir més marge de gestió. I si s’estalvia poder-ho dedicar a coses noves. 
 
SR. PERE SOLER, GRUP PSC:  De la explicació genèrica que s’ha fet extreu que cap 
atleta o entitat patirà el canvi d’horari, que no es tancarà mai cap porta de cap 
equipament per qüestions econòmiques i que es garantirà el servei. 
 
En relació a la contractació demana si s’inclourà el servei de bar dins les pliques del 
concurs. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Respecte a la primera pregunta 
respon que tal com ha explicat el cap de servei pot haver algun horari que els usos 
siguin tant baixos que no justifiquin l’obertura. No es refereix als horaris de tarda-nit 
sinó a alguna franja de matí. És a dir, que si hi ha un conserge 8 hores i només ve una 
persona o dos potser es tanqui. Quant al bar de Can Magí sí que està inclòs en els 
plecs però el de Jaume Tubau no perquè és un contracte a part que venç al mes 
d’abril de 2014 i no té pròrrogues ja. Un cop es presentin els plecs de la OMET, el 
següent és el del bar de Jaume Tubau. A Guinardera en aquests moments no hi ha 
bar però en cas que s’hagués de fer alguna inversió seria a càrrec d’esports. Un dels 
objectius és que hi hagi infraestructura. 
 



 

 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
altra qüestió.  Passa la paraula al Sr. Xavier Codina. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: 
Quant a la Zona Esportiva Municipal de la Rambla del Celler s’estan produint canvis i 
millores a diferents nivells. 
 
- El Ple municipal va aprovar recuperar la gestió del Pav 3. 
- A ningú se li escapa que el Pav 3, però també tota la Zona Esportiva Municipal de la 
Rambla del Celler, és una peça bàsica del nostre sistema esportiu. 
 
1. Canvis físics. 
Entre d’altres, en el Pav 1, arranjament de la coberta, canvi del paviment, el marcador i 
millores en el circuit d’aigua calenta sanitària dels vestidors. En el Pav 2 ampliació de 
les xarxes laterals de protecció i en el Pav 3 arranjament del paviment , compra de 
dues calderes noves, etc. 
 
Totes aquestes millores s’explicaran amb més deteniment en el proper Consell on 
s’exposarà la memòria d’inversions 2013. 
 
2. Canvis en el model de gestió. 
Les millores que a continuació exposaré són fruit de les aportacions de molta gent i en 
un futur es podran aplicar a altres instal·lacions malgrat que ara començarem en el 
Pav 3 com a prova pilot. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Diu que sembla 
como si això es demanes directament a una empresa i pregunta si això ho fareu 
vosaltres. I diu que serà públic i no privat. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Respon que tots els pavellons son 
públics independentment de la gestió i que aquest el gestionarà directament 
l’Ajuntament. Agraeix al Sr. Salvador Àlvarez l’aclariment. Diu que la recuperació del 
PAV 3 significa que passa a ser gestionat directament com podria ser el Pavelló de 
Valldoreix i el de la Floresta, que són de gestió directa. El PAV 1 i 2 seguiran sent de 
gestió indirecta per part de l’Empresa Col·lectiu Fitness S.L. que és qui ho gestiona 
ara. La gestió ja ha començat però en aquests moments és mixta per temes de 
contractes. Les entitats en principi no haurien de notar res excepte algun encaix a 
nivell de consergeria. 
Dit això continua amb la exposició:  
 
Els objectius que ens hem plantejat són millorar el servei i el confort dels usuaris, 
millorar els accessos i circulacions de les persones, millorar i racionalitzar els espais 
auxiliars disponibles (magatzems, vestidors, etc.) i millorar la seguretat de les 
persones , els seus bens i la pròpia seguretat de l’equipament. 
 
El que pretenem és treure el màxim rendiment de l’equipament , també en els actes 
puntuals i per això l’anàlisi de les circulacions, accessos i sortides. 
 
Bàsicament les millores que volem introduir són: 
- La instal·lació d’un torn de control d’accés als vestidors i pista. 
- La implantació d’un software de gestió d’usuaris. 
- La instal·lació d’un sistema d’interfonia per comunicar-se amb la consergeria. 
- La instal·lació d’un sistema de videovigilància preventiu. 
 



 

 

Totes aquestes actuacions han estan exposades i consensuades amb els presidents 
de les entitats usuàries del Pav 3 i de la Coordinadora. I es que les millores 
tecnològiques són útils però precisem la col·laboració de totes les entitats i usuaris i 
precisem d’eines complementaries com el Codi ètic o el Reglament d’instal·lacions 
esportives, dos documents que s’estan treballant actualment. 
 
Demana si hi ha alguna pregunta. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Demana si al 
augmentar el pressupost i fer inversions per ser mes eficients en uns anys això 
representarà un estalvi. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que en actuacions de consums 
sempre que hi ha una inversió a la llarga hi ha un estalvi però que el torn es una 
qüestió de confort, millora i seguretat i no hi haurà estalvi. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Diu que es refereix 
més a la gestió. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Respon que en la part de gestió hi 
ha els estudis lumínics. En aquests moments hi ha instal·lat uns sensors i estan 
analitzant temes de llum però que s’ha d’invertir. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Demana que si el fet 
que ho agafi l’Ajuntament serà un estalvi. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que a la llarga si però que ja 
estàvem treballant amb números raonables i que no és l’estalvi la raó fonamental 
d’aquest canvi de gestió però sí més capacitat inversora, i que la Subvenció Municipal 
Compensatòria del PAV 3 estava molt ajustada. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Demana que si ara 
les noves gestions quan es faci el concurs s’han pogut baixar una mica més. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que no s’està veient tant en 
aquests concursos que estan prou ajustats a nivell econòmic però que s’està veient 
molt en tot el que son obres. Per exemple quan s’han fet els paviments s’està 
treballant amb uns preus que fa 4 o 5 anys estarien bastant més alts. Les millores que 
s’estan fent els proveïdors amb obres son espectaculars, amb baixes del 15 o 20 %. 
 
SR. JORDI PALAU, FUTBOL SALA SANT CUGAT: En relació al PAV 3 demana si 
aprofitant que es recupera la gestió està contemplada l’autoprotecció d’aquest pavelló, 
si les gestions van encaminades a la seguretat, si existeix un pla i si està previst 
efectuar-lo. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que precisament el pla 
d’autoprotecció en aquests moments s’està actualitzant. Això està encarregat a una 
empresa externa. Com que allà es fan actes puntuals cal saber amb les noves 
condicions quins aforaments es poden tenir a peu de pista. S’ha d’invertir per què 
l’aforament de pista sigui el més alt possible, i això ho marca la llei. Per tots aquests 
elements tecnològics està donant suport l’Àrea de Tecnologia i des de Territori també 
estan ajudant amb el tema de llicències, ingeniers i permisos. 
 



 

 

SR. JORDI PALAU, FUTBOL SALA SANT CUGAT: Diu que si aquest pla 
d’autoprotecció existeix i es va actualitzant ha de ser conegut per que totes les entitats, 
usuaris i el conserge.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que aquests plans de tant en 
tant requereixen simulacres que es van fen. Al PAV 2 fa un parell d’anys ja es van fer 
obres per tal d’adequar el pavelló per fer esdeveniments. 
 
SR. FRANCESC MARZÀ, PATÍ HOQUEI SANT CUGAT: En relació al comentari 
sobre l’ampliació de la xarxa del PAV 2 per tal que no es surtin les pilotes, comenta 
que es més perillós l’impacta directe que no pas que les pilotes surtin de la pista i que 
el pas directe cap a la grada s’acosta molt a aquesta xarxa. Proposa allunyar-la una 
mica posant una tanca a 1 m. de distància aproximadament. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que miraran de poder fer una 
visita i parlar-ho in situ abans de fer l’actuació. 
 
SR. PERE SOLER, GRUP PSC:  Felicita per les millores a l’equip tècnic d’esports i 
pregunta si s’ha pensat en algun tipus d’adequació de la calefacció o l’aire condicionat 
del PAV 3. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Respon que el PAV 3 sí que està 
climatitzat però no té aire condicionat i que el cost és important. Quant al tema de 
climatització encara no s’han definit les inversions del 2014. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta més 
 
Passa al punt 4 de l’ordre del dia 
 
4.- AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST 2014 DE L’AREA D’ESPORTS.: 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Xavier Codina. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Passa a fer una explicació sobre el 
document adjunt. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta.  
 
SR. ALFREDO BERGUA VALLS, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PP: En 
primer lloc agrair  que per fi se’ls hagi presentat la documentació en temps i forma.  
Continua comentant quant a la quantitat de la Diputació de 514.000 € si es podrà fer 
arribar el desglós de les inversions. Igualment amb els 350.000 € previstos pel 2014, al 
menys les inversions més importants. Demana també si està feta la previsió 
d’execució del pressupost ordinari d’inversions de l’any 2013. També demana en 
relació al capítol 1 del tema de personal si l’Àrea d’esports està desglossada o inclosa 
en aquest capítol. Finalment comenta que li consta que hi ha més partida per llogar 
hores d’entrenament a fora d’equipaments municipals. Demana si l’ajuntament està 
fent un full de ruta de cap a on es vol arribar en relació a les noves instal·lacions 
futures per a Sant Cugat. Demana si hi ha una previsió a curt-mig termini de fer noves 
instal·lacions esportives a Sant Cugat. 
 



 

 

SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Respon que en el proper Consell es 
farà la memòria d’inversions dels 514.000 € i explicaran quins dels 400.000 € s’han 
passat a la Diputació. Estan intentant que siguin els més grossos per qüestió d’agilitat 
administrativa. Com que la partida era arranjaments d’instal·lacions, totes les que 
s’han fet són susceptibles. Es preveu que al pressupost d’inversions l’execució serà 
quasi del 100% en totes les partides. S’està licitant el paviment del PAV 1 i es l’únic 
concurs en marxa que no se sap el preu final. En relació a les inversions del 2014 en 
aquests moments hi ha alguna prevista als vestidors al camp de futbol de Mira-Sol i al 
PAV 3 que s’havien volgut fer al 2013. Quant a la pregunta relativa al capítol 1, RRHH 
te detallades totes les nòmines perquè els sous són públics. El full de ruta es te però 
no es pot vincular a aquesta partida. Quant a les instal·lacions de Can Magí, 
Guinardera i Jaume Tubau ha baixat la dotació. Una part d’aquesta dotació està en 
aquesta partida. Dins les previsions no s’ha anunciat cap nova instal·lació. 
 
SR. ALFREDO BERGUA VALLS, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PP: En 
relació al capítol 1, no és que vulgui saber què cobra cadascú, però sí el cost global en 
personal de l’Àmbit d’esports. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que no el té aquí però que li 
entregarà al proper consell. 
 
JOAN SALABERT, COORDINADORA. Demana la data del procés de les 
subvencions. Han notat que van amb l’any natural i no amb la temporada esportiva i 
això produeix als clubs una mica de complexitat. Quant al tema d’instal·lacions, espera 
que totes les millores serveixin per fer una revisió profunda dels horaris i ocupació. Hi 
ha un dubte per part dels clubs de si s’estan utilitzant de forma correcta. Insisteix en 
pujar el nivell de les Taules i tenir una reflexió més estratègica ja que no veuen una 
planificació ni una resposta a 2 o 3 anys vista quant a l’ús en pavellons i camps a l’aire 
lliure. Cada cop hi ha més esportistes i sempre les mateixes instal·lacions amb un 
deteriorament important degut a la situació econòmica i a l’alentiment del 
manteniment. Ja sap que amb 350.000 € no es podrà construir cap pavelló però s’ha 
de pensar alguna cosa entre tots sinó tindran un problema en un temps molt curt. 
Quant a les activitats fora de la temporada normal demana l’exempció absoluta de les 
taxes, perquè el fet de fer les activitats fora de la ciutat és un perjudici per tots. Entén 
que hi ha uns costos d’obligat compliment. I voldria saber quin és el cost per practicant 
i instal·lació perquè amb aquest treball es pot buscar com i de quina forma es pot 
ajustar al màxim possible aquest cost per arribar a una situació més òptima. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Sobre les subvencions, cada any 
intenten millorar el contingut de les bases que consten de dues parts: Els aspectes 
més formals i com es repartiran aquestes subvencions. L’interventor aquest any ha 
demanat canvis, els serveis Jurídics ja les han redactat i estan a Intervenció. Es va 
anunciar que es convocarien al desembre però aquest any hi ha hagut un retard. 
Canviarà el format i les bases jurídiques, però els clubs rebran el mateix import. Ja 
poden començar a preparar la documentació per no endarrerir el procés ja que el que 
s’està revisant bàsicament és la seguretat Jurídica. 
Quant als usos i la planificació no li agrada aixecar expectatives però si que pot dir que 
estan fent treballs de cara a la ciutadania, com arranjar les taules de tennis taula. Hi ha 
molts suggeriments dels ciutadans en relació a aquestes taules, i a l’espai urbà com a 
espai esportiu de la ciutadania també hi han d’entrar. Quant al repartiment 
d’instal·lacions tothom hauria de renunciar als seus horaris i començar de cero perquè 
no hi ha una equitat 100% si no modifiquem criteris. Aquest debat és molt profund i 
con a Director d’esports el voldria fer.  
 



 

 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Vol afegir que aquest és 
un debat que a inici de mandat ja es va fer i tal com ha comentat el director el que no 
pot ser és que vinguin entitats a nivell particular demanant més hores, sempre i quan 
això comporti detriment per altres entitats. Enceta un debat de totes les entitats 
respecte al tema del repartiment d’horaris convocant un Plenari extraordinari per 
aquest tema i que cada entitat demani el que vol. Creu que després es trobaran amb 
que ningú dirà res perquè en el moment en que hagin de dir el que volen, sabran a qui 
estan perjudicant i que per tant aquest debat no sortirà.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Comenta que hi ha estudis de 
costos més dels que de vegades s’han fet públics. Amb la Diputació cada any 
participem dels Cercles de Comparació Municipal, malgrat que de vegades és difícil de 
comparar ja que aquests estudis el que pretenen és comparar-nos amb d’altres 
municipis. Aquests estudis estan a la vostra disposició. Sobre el tema de les taxes dels 
campus de moment pot dir que els preus públics per l’any vinent hi ha millores 
respecte aquest tema. Alguns preus que creuen que estaven molt alts baixen. Passa la 
paraula al Sr. Bernat Domenech per parlar d’aquest tema.  
 
SR. BERNAT DOMENECH, TÈCNIC D’ESPORTS: Comenta que en els preus públics 
i bàsicament en el tema de camps de futbol que realment sortia molt car hi ha una 
reducció. En el tema de pavellons han intentat equilibrar el tema de pistes. En 
pavellons es un preu semblant però han intentat estructurar una mica alguns dels 
descomptes que tenien.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que mentre continuïn tenint la 
directriu o el preu públic segueixi contemplant que aquests preus de campus es cobren 
amb descomptes, com a tècnics també estan preocupats per aquest tema i intenten fer 
ajustos per tal que això millori, però la decisió no està en mans tècniques. Però això 
queda recollit i el regidor ho traslladarà. En els preus públics del 2014 consta. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Diu que sí que s’ha fet 
l’estudi que es demana i està penjat al web del Consell. Que és molt interessant 
perquè no només surt el cost mitjà per esportista federat, que via impostos no arriba 
als 500 €. El més car és el volei i el barat el karate per l’ús de les instal·lacions. Però 
també està fet per esports. Es pot veure el cost per esportista. També es interessant 
comparar-lo amb el cens perquè aquest import només arribava a beneficiar a un terç 
d’esportistes entre els 8 i els 25 anys. Els altres 2 terços o no estan al món de l’esport 
o estan en entitats que també reivindicaven que aquests sí que paguen instal·lacions. 
A l’hora de quantificar o calcular la quota han de tenir en compte les instal·lacions 
perquè en fem el manteniment. Per tant era un debat interessant. Tot això s’ha fet a la 
Taula i allà ha quedat. 
 
SR. PERE SOLER, GRUP PSC:  Veient el pressupost s’ha de deixar pales que baixa. 
Es pot mantenir la partida però baixa en relació al pressupost de l’Ajuntament que ha 
augmentat. La partida en transports s’ha mantingut i ni tant sols ha pujat l’IPC. Com a 
segona reflexió quan poseu la partida manteniment i neteja prèviament heu explicat 
que la neteja ja corria a càrrec de l’Àrea de Serveis Urbans. Demana que especifiquin 
una mica perquè la neteja d’aquestes quatre grans instal·lacions és més de 
manteniment que no pas de neteja. Una altra puntualització és que s’havia de treballar 
conjuntament una moció de l’aprofitament dels espais esportius dels centres escolars. 
Demana si poden dir alguna cosa respecte a això perquè podria cobrir en certa part la 
deficiència dels equipaments esportius que tenim a la ciutat. Hi ha un pla 
d’equipaments que tampoc es podrà desenvolupar. La última qüestió és que respecte 
al tema de la subvencions en els campus un preu públic no es pot subvencionar però 



 

 

una ordenança fiscal i una taxa sí que es poden subvencionar. Ara estem treballant el 
pressupost, per tant és molt adient que això es pogués presentar en els pressupostos 
del nostre ajuntament i les ordenances fiscals, i que aquest consell pogués recollir això 
i la manera de vertebrar-ho perquè les entitats esportives puguin celebrar els seus 
campus i no sortir tant cars.   
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que matisa que de la partida de 
neteja son neteges puntuals d’activitats puntuals no previstes i de caire extraordinari.  
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Sobre el tema de 
campus ja va comentar en el Ple de l’any passat el tema del calendari. Pensa que 
hauria d’obrir-se molt més al que és ordinari i extraordinari. Diu que per a ells és una 
activitat quasi ordinària perquè els pares necessiten d’aquest servei i els entrenadors 
també perquè si hi ha un torneig aquella setmana han de poder entrenar. Seria 
convenient ja que el pressupost s’ha congelat i les entitats estan ajudant a moltes 
famílies perquè perdonen quotes, podria ser un ajut per la situació econòmica que hi 
ha ara que això es pugui resoldre i posar els campus com una activitat ordinària. 
D’altra banda el tema de ha sortit abans pensa que vosaltres sou les persones adients 
per tal de poder fer la repartició dels pavellons. S’haurà de fer un estudi de com fer el 
repartiment sense que hagi una sobreoferta i buscar que siguem sostenibles. S’han de 
posar uns criteris perquè hi ha esports que estan sorgint ara i que se’ls haurà d’obrir la 
porta també. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que tenen criteris, els apliquen i 
la gent s’enfada quan no està d’acord amb aquests criteris. El que voldria es que totes 
les entitats poguessin arribar a estar satisfetes. No podran estar-ho si no hi ha debat.  
 
SRA. MONTSERRAT MAS, EUROFITNESS SANT CUGAT: Comenta que si be 
sembla congelat el pressupost que gestionarà esports, si atenem a que hi ha unes 
instal·lacions que tindran gestió directa s’haurà de tenir en compte que aquestes 
partides s’imputaran a d’altres capítols.  Si només contempléssim que la despesa 
d’aquesta gestió d’aquestes instal·lacions que passaran a gestió directa es mantingués 
en el 2014, això seria un increment d’un 17,14 %. 
 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que una cosa és el pressupost 
d’esports i l’altra el que destinen a esports. Per tant les xifres són més altes. Els 
números es poden fer de moltes maneres però creu que estan mantenint la seva 
capacitat i que s’ha pogut millorar amb certs estalvis.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha algun 
comentari més. Agraeix la seva participació i la seva atenció i desitja a tots molt bones 
festes i Bon Nadal.  
 
Quan són les  20:51 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, 09 de desembre de 2013 


