
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS 
15/05/2012  
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, quan són les 19:00 
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 anterior. 
2. Presentació del pressupost municipal d’esports 2012 
3. Informe sobre el funcionament de les Comissions de Seguiment de les 

Instal·lacions Esportives  
4. Informe de desenvolupament del treball de les Taules de Participació 
5. Precs i preguntes. 

 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Saluda i demana 
disculpes pel retard de 5 minuts. Dona les gràcies a tots els assistents a aquest 
Consell Sectorial que va prenent forma. Comenta que s’han iniciat les Taules de 
Participació i que està havent una bona feina transversal entre les entitats i 
l’Ajuntament, i a rel d’això aquest consell pren més sentit. 
 
Entén que tothom te l’ordre del dia 
 
Dona pas al punt 1 de l’ordre del dia. 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'ACTA DEL DARRER CONSELL SECTORIAL 

DE L’ESPORT: 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana a les persones 
assistents si hi ha alguna observació o esmena a fer de l’acta del darrer Consell i obre 
un  torn de paraules.  
 
No es dona per  aprovada l’acta del darrer Consell Sectorial d’Esports degut a 
problemes de distribució. Queda pendent d’aprovació pel següent plenari. 
 
Abans de passar al punt núm. 2 de l’ordre del dia comenta que es constituirà el 
Consell de Ciutat que es un òrgan de participació però molt mes global i des de la 
Regidoria de Participació Ciutadania demanen que s’enviï un representant del Consell 
Sectorial d’Esports al Consell de Ciutat. Aquest Consell es reunirà un cop l’any i 
proposa que la persona que es derivi cap aquest Consell sigui el vicepresident del 
Consell corresponent.  Demana si algú te alguna objecció o comentari per fer. No 
havent-t’hi cap la proposta és acceptada. 
 
Passa al punt 2 de l’ordre del dia. 
 



 

2. PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL D’ESPORTS 2012 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Procedeix a la 
presentació en Power Point del pressupost Municipal d’Esports 2012.  
Comenta que es penjarà al web del Consell Sectorial d’Esports. 
 
Finalment obre torn de preguntes i aclariments. 
 
Passa al punt 2 de l’ordre del dia. 
 
3. INFORME SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS DE SEGUIMENT 

DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Cedeix a paraula al Sr. 
Eloi Rovira, Coordinador d’Entitats Esportives.  
 
SR. ELOI ROVIRA, COORDINADOR D'ENTITATS ESPORTIVES: Comenta que 
aquest punt és únicament a títol informatiu per què des del passat de setembre es van 
començar les reunions de les comissions de seguiment de les instal·lacions on 
participen l’Ajuntament, els gestors i els usuaris de les instal·lacions. Explica que des  
que va començar l’últim trimestre del darrer any s’han pogut fer moltes reunions de 
seguiment. Que hi ha instal·lacions que requereixen més seguiment perquè hi ha més 
usuaris i més problemes de dia a dia. Diu que aquestes comissions estan funcionant 
força be. Són unes taules on les tres parts exposen el que es troben dia a dia, 
problemes de gestió, d’estat de la instal·lació, de calendaris, les agendes d’ús, 
activitats, estat de les instal·lacions, millores, i conèixer el dia a dia entre tots els 
usuaris de les instal·lacions, per veure com es pot millorar la relació entre tots i fer un 
esforç per entendre a l’altre i quan sorgeixin problemes ser més receptius a l’hora de 
parlar. Comenta que s’han fet vàries reunions de cada taula, la majoria trimestrals, 
alguna semestral i alguna anual pel poc ús que te la instal·lació i que també hi ha una 
relació diària mitjançant telèfon o mail.  
Diu que aquestes reunions eren importants per tal de posar sobre la taula el que ens 
trobem a les instal·lacions i tenir un feed-back directe amb els clubs i els gestors. Han 
anat sorgint coses i les més fàcils de solucionar ja s’han anat fent. Creu que ha estat 
una bona iniciativa, que encara queden un parell de mesos per endavant i que l’any 
que ve es continuarà perquè s’ha fet una bona feina. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
qüestió i passa al punt número 4. 
 
4. INFORME DE DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE LES TAULES DE 
PARTICIPACIÓ 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Comenta que creu que és 
una molt bona eina. Després de cada reunió es treballa des de l’Àrea d’Esports i es 
valora molt positivament. Diu que hi ha idees molt bones que ens ajuden a seguir 
construint en matèria esportiva tot aquest mon que tenim a la nostra ciutat de Sant 
Cugat i aprofita per agrair l’assistència a aquestes taules independentment de la taula 
la resposta està sent molt bona. 
 



 

Cedeix a paraula al Sr. Xavier Codina, Director d'esports.  
 
 
 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Explica la metodologia i la 
documentació que s’ha preparat com a resum de les taules. Els representants 
municipals de les diverses taules van preparar un resum que es va enviar només als 
membres de cada taula per veure si hi havia alguna esmena, i demanaven si hi havia 
alguna persona que volgués intervenir quan es fes la intervenció en el punt quatre, 
perquè un dels objectius de les taules era que no fos un debat Ajuntament-Agents 
esportius. Hi ha hagut un esforç per intentar que els moderadors no fossin 
representants municipals. I amb aquesta intenció s’ha fet el resum, perquè els 
membres de les taules el valoressin. Un cop els resums han estat consensuats s’han 
enviat a tots els membres del Plenari. Les tres introduccions son un document similar 
amb un mateix format. Destaca un important nivell de participació amb uns 14-15 
membres. Les tres taules han fet 3 sessions durant  3 mesos i han estat molt 
dinàmiques. Comparteixen els 3 les dificultats d’haver engegat perquè al principi 
centrar el debat es difícil. Seguidament fa una breu explicació sobre com ha estat el 
funcionament de la Taula del Model esportiu. 
 
INFORME REFERENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS 
REALITZADES  PER LA TAULA MODEL ESPORTIU I ALS CONTINGUTS I TEMES 
TRACTATS 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Atenent al mandat del Plenari del Consell Sectorial de l’Esport s’han dut a terme fins a 
la present data tres reunions de la Taula Model Esportiu els dies 22 de febrer, 22 de 
març i 26 d’abril ja que en la primera sessió es va determinar fer les reunions els dijous 
de 19:00 a 20:30 hores amb una freqüència mensual. 
 
Les tres sessions s’han desenvolupat amb normalitat en la Sala de Plens de 
l’Ajuntament amb una participació mitja de 15 persones sobre els 24 inscrits en el grup 
de treball. Cal destacar l’agilitat de tots els participants alhora de delegar, quan era 
precís, la seva assistència en un altre persona així com la progressiva incorporació de 
nous membres. En aquest sentit, el grup ha funcionat de manera dinàmica i amb un alt 
nivell de participació i intervencions. Tanmateix, és important esmentar la pluralitat del 
grup doncs, malgrat el pes de la representació és dels clubs i entitats esportives, la 
taula disposa de membres vinculats com a agents esportius al mon educatiu, 
empresarial, del fitness, la gestió, etc. 
 
Cal destacar que una de les prioritats dels representants municipals en la taula ha 
estat intentar intervenir tan sols quan fos necessari per no convertir les reunions en un 
debat a dues bandes entre Agents Esportius i Ajuntament. Val a dir que aquest 
objectiu s’ha assolit en gran mesura i que en les sessions realitzades s’ha fomentat el 
debat intern entre els diversos agents que formen part del grup.  
 
 



 

CONTINGUTS DESENVOLUPATS 
 
A títol general és necessari esmentar que inicialment no va ser fàcil encarrilar el diàleg 
i concretar els temes a tractar. Des dels representants municipals es creia que calia en 
primer lloc que el grup agafés confiança i coneixença mútua i això en alguns casos 
generava una certa impaciència doncs tots plegats teníem ganes de concretar  i arribar 
a conclusions. Després de les tres sessions es pot afirmar que el grup ha debatut els 
temes amb molta maduresa i respecte mutu fugint de judicis previs que condicionaven 
les posicions inicials. Per tant, podem afirmar que el debat ha estat sempre obert i 
sincer. 
 
Una part important del temps de debat s’ha destinat a definir conceptes doncs en 
alguns casos sovint el que diferenciava certes intervencions no era tant la 
intencionalitat com el vocabulari utilitzat en si mateix. D’aquesta manera, es varen 
treballar els següents conceptes: 
 
 
 
 

1. Model esportiu: entenent que el model esportiu es defineix per la interacció 
entre tots els agents esportius de la ciutat.  
En aquest cas, l’Ajuntament és un agent més, que com la resta, depèn de les 
sinèrgies i relacions que mantingui amb la totalitat d’agents de la ciutat. Tots 
plegats, amb objectius i/o finalitats diferents, però utilitzant com a mitjà l’activitat 
física i l’esport, configurem el model esportiu de ciutat. 

 
La definició d’aquest concepte era important per definir si el que necessitem 
modificar és el model esportiu de ciutat o necessitem millorar el funcionament 
d’alguns aspectes concrets del model. Bàsicament, més que un canvi en 
l’actual model esportiu de ciutat, una de les possibles conclusions o deduccions 
de la taula seria la necessitat d’ajustar el funcionament d’algunes actuacions 
municipals per adaptar-les als nous requeriments de la ciutat així com la 
necessitat d’impulsar més i millors sinèrgies entre els agents de la ciutat. 
 
A fi i efecte d’aprofundir en aquest debat els representants municipals a la taula 
han aportat i exposat diversa documentació i dades que es troba en la pàgina 
web del Consell Sectorial d’Esports. 
 

2. Entitats privades:  entenent que tots els clubs esportius representats en la taula 
són entitats privades sense ànim de lucre doncs en els seus estatuts consta 
que els possibles beneficis econòmics es revertiran sobre la finalitat objecte de 
l’entitat. En tot cas, la diferència podria estar en que alguns clubs esportius de 
la ciutat disposen d’instal·lacions pròpies però tan uns com els altres són 
entitats privades sense ànim de lucre. Tan uns com els altres tenen o poden 
tenir equips federats així com altres activitats complementàries. El que s’ha 
posat sobre la taula és que les entitats amb instal·lacions pròpies ofereixen la 
possibilitat de que una part de la ciutadania accedeixi a la pràctica esportiva i 
que aquests equipaments privats complementen la xarxa d’instal·lacions 
esportives de la ciutat. 

 



 

3. Model OMET: entenent que l’OMET és un instrument tècnic d’execució de la 
política esportiva municipal en el Territori i per tant la responsable d’aplicar els 
diversos programes esportius, entre aquests i com a més destacat, el programa 
d’esport en edat escolar.  
A partir d’aquí, i vinculat a la definició de model esportiu, era important 
diferenciar si cal replantejar-se el model o el que realment preocupa a algunes 
entitats és la millora i evolució de l’OMET. A fi i efecte d’aprofundir en les 
explicacions i el debat la tercera sessió de la taula va comptar amb una 
explicació de l’esmentat programa per part del Coordinador de l’OMET Sr. 
Xavier Requeno. 

 
A banda d’aquest treball més teòric ha estat difícil aprofundir, amb tres sessions, en 
temes més concrets. Malgrat això s’han debatut algunes qüestions : 
 

 Necessitat d’incrementar l’ús dels equipaments escolars. Alguns agents 
representants dels centres educatius es pregunten per que no hi ha més 
demanda de pistes esportives escolars per part de les entitats i també com 
apropar més i millor el món associatiu a l’escola. 

 L’actual context econòmic fa necessari valorar molt bé la incorporació de nous 
esports o entitats al sistema esportiu de la ciutat davant la necessitat actual de 
nous equipaments esportius. De la mateixa manera, cal estudiar amb cura 
quins nous equipaments es construeixen a la ciutat. En definitiva, tothom 
estava d’acord en consolidar el que ja existeix abans d’engegar noves 
iniciatives i en la necessitat de coordinar millor els esforços de tots els agents 
esportius. 
En la mateixa línia es va plantejar quin és el nivell de tutela que l’Ajuntament ha 
de mantenir respecte els diversos agents esportius de la ciutat. 

 Replantejar els costos extraordinaris que les entitats esportives han d’assumir 
en algunes activitats puntuals. 

 Importància d’unificar la informació de tota la pràctica vinculada a l’activitat 
física i l’esport de la ciutat a fi i efecte d’informar a la ciutadania. 

 Els representants municipals han exposat en diverses vegades la demanda 
d’una part important de la ciutadania que cerca noves pràctiques i itineraris 
esportius “no federats”. 

 Sembla haver-hi acord unànime en que Sant Cugat és i ha de seguir sent una 
ciutat poliesportiva i educadora que aposta prioritàriament per l’esport base i 
l’educació en valors. Tanmateix, es va arribar a la conclusió que cal seguir 
apostant fort per les entitats esportives com a motor de cohesió social. 
En aquest àmbit es va definir que el paper dels primers equips com el resultat 
lògic del bon treball de les escoles i clubs. Els primer equips són la 
conseqüència d’un recorregut però no un fi en si mateix. Pel que fa al suport 
econòmic als primers equips es va concloure que cal cercar alternatives però 
mai oblidar-se d’aquests. 
 

 
En finalitzar la tercera sessió del grup de treball els seus membres varen decidir 
esperar al proper Plenari del Consell Sectorial de l’Esport abans de decidir els 
continguts i mètode de treball ha seguir en el futur. El grup va arribar a la conclusió 
que molts dels temes comentats en la taula de Model Esportiu es relacionen en major 
o menor mesura amb els tractats en altres taules.  



 

SR. JORDI FORCANO DRETS, PRESIDENT DEL CLUB TENNIS NATACIO SANT 
CUGAT: Sr. Forcano: Creu que han estat tres sessions on no han pogut aprofundir 
moltíssim però per ell el que ha estat important es que s’han pogut conèixer i s’ha 
pogut definir el que és el model esportiu i les diferents tipologies d’entitats esportives 
de Sant Cugat. S’han adonat de que al final tots acaben sent entitats esportives sense 
ànim de lucre, unes disposen d’instal·lacions que son privades però estan al servei de 
l’activitat esportiva de la gent de Sant Cugat, però que estan totes al mateix paquet 
amb les diferències que pot marcar els que estan fent ús de les instal·lacions 
públiques i que no els ha calgut fins al moment. Això pot portar a aprofundir sobre com 
s’haurien de moure d’ara endavant aquests grups d’entitats. Les entitats privades 
tenen unes inquietuds, les públiques en tenen unes altres, però al final ha anat bé 
perquè s’ha posat sobre la taula qui son i com funcionen i creu que per part de les 
entitats s’han descobert coses i que la conclusió final ha estat bona. El tema de 
focalitzar la importància de la base com a leitmotiv de la política esportiva de Sant 
Cugat es quelcom que tothom va destacar moltíssim i es un camí correcte per a partir 
d’aquí anar treballant. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Dóna les gràcies al Sr. Forcano i 
demana si hi ha algun membre més de la taula o algun membre del plenari que vulgui 
comentar alguna cosa del document, perquè van ser unes quantes hores de debat 
perquè van ser 9 taules i son unes quantes hores de debat i val la pena expressar si 
creuen que han estat útils. També els demana d’anar avançant com hem de seguir a 
partir d’ara. Avui s’hauria d’arribar a la conclusió de com seguir a partir d’ara i quan ho 
fem.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Feta la taula de Model de 
Ciutat passa la paraula a l’Eloi Rovira, per la taula d’Instal·lacions Esportives. Comenta 
que el modus operandi serà el mateix. Es fa la explicació pertinent i diu que si hi ha 
algun comentari d’algun membre del plenari ens ho faci saber. 
 
SR. ELOI ROVIRA, COORDINADOR D'ENTITATS ESPORTIVES: Comenta que totes 
les taules han tingut una tònica molt semblant. L’únic anecdòtic en aquesta és que ha 
costat una miqueta més encaminar el debat perquè així com a la taula del Model el 
concepte global de ciutat va ser més agafat per tothom de manera més ràpida. Es van 
tractar força temes: des de debats com per exemple criteris horaris i espais municipals, 
responsabilitats de clubs i entitats, possibilitats de fer un reglament d’ús. El debat es va 
centrar en les noves inversions. Van sortir un parell de propostes:  
 
D’una banda, i fent referència al capital disponible per inversions no finalistes, aplicar, 
en mesura del possible: 
1. Aplicar criteris de seguretat en la pràctica esportiva. 
2. Les superfícies de joc per la bona pràctica d’aquest. 
3. Els espais complementaris (vestidors, sales, etc) 
4. Confort de públic. 
- D’altra, referent a les possibles noves inversions, aplicar en mesura que sigui 
possible, criteris de funcionalitat en les noves construccions d’espais esportius per 
poder prioritzar els entrenaments de totes les entitats usuàries i la millor gestió dels 
espais esportius. 
 
Finalment demana si algun membre de la mesa vol afegir alguna cosa. 



 

 
INFORME RELATIU AL DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS REALITZADES 
PER LA TAULA INSTAL·LACIONS I ALS CONTINGUTS I TEMES TRACTATS 

 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Atenent al mandat del Plenari del Consell Sectorial de l’Esport s’han dut a terme fins a la present 
data tres reunions de la Taula Instal·lacions els dies 1 de març, 29 de març i 3 maig vist que en la 
primera sessió es va determinar fer les reunions els dijous de 19:00 a 20:30 hores amb una 
freqüència mensual. 
 
Les tres sessions s’han desenvolupat amb normalitat en la Sala de Plens de l’Ajuntament amb 
una participació mitja de 13 persones sobre els 20 inscrits en el grup de treball. Cal destacar 
l’agilitat de tots els participants alhora de delegar, quan era precís, la seva assistència en un altre 
persona així com la progressiva incorporació de nous membres. En aquest sentit, el grup ha 
funcionat de manera dinàmica, i un bon nivell de participació. Tanmateix, és important esmentar 
la pluralitat dels grups doncs, malgrat el pes de la representació és dels clubs i entitats 
esportives, la taula disposa de membres vinculats com a agents esportius empresarial, del 
fitness, la gestió, etc. 
 
CONTINGUTS DESENVOLUPATS 
 
A títol general és necessari esmentar que inicialment no va ser fàcil encarrilar el diàleg i concretar 
els temes a tractar. Calia assolir un bon nivell de diàleg i evitar un únic canal entitats-ajuntament. 
 
A continuació adjuntem el recull de temes que han sortit a debat en les diferents sessions de 
treball de la taula: 
 
- Debat sobre els criteris d’adjudicació dels horaris i espais esportius municipals. 
- Informació sobre la disponibilitat d’espais esportius pel creixement i reserves de sol 

municipals. 
- Responsabilitat dels clubs, entitats i usuaris en l’ús de les instal·lacions per vetllar pels seu 

bon estat i manteniment. Possibilitat de redactar un reglament.  
- Petició dels estudis demogràfics de població i pràctica esportiva, els quals estan pendents 

d’actualització amb l’estudi dels cercles de comparació de la Diputació de Barcelona. 
- Estudi del cost real de les instal·lacions i els costos derivats de la seva gestió. 
- Debat sobre el manteniment actual de les instal·lacions i el seu model de gestió. 
- Facilitació del cens i característiques de les instal·lacions municipals. 
- Establir uns criteris de valoració per les futures inversions disponibles amb la partida 

pressupostada. 
 
Dels diferents debats que s’han obert durant les sessions s’han consensuat dues conclusions per 
traslladar al Consell en sessió de plenari. Així dons, la taula de Model d’instal·lacions acorda 
ascendir a plenari: 
  
- D’una banda,  i fent referència al capital disponible per inversions no finalistes, aplicar, 

en mesura del possible: 
1. Aplicar criteris de seguretat en la pràctica esportiva. 



 

2. Les superfícies de joc per la bona pràctica d’aquest. 
3. Els espais complementaris (vestidors, sales, etc) 
4. Confort de públic. 

 
 
- D’altra, referent a les possibles noves inversions, aplicar en mesura que sigui possible, 

criteris de funcionalitat en les noves construccions d’espais esportius per poder prioritzar 
els entrenaments de totes les entitats usuàries i la millor gestió dels espais esportius.  

  
En finalitzar la tercera sessió del grup de treball els seus membres varen decidir esperar al proper 
Plenari del Consell Sectorial de l’Esport abans de decidir els continguts i mètode de treball ha 
seguir en el futur. El grup va arribar a la conclusió que molts dels temes comentats en la taula de 
Model d’Instal·lacions es relacionen en major o menor mesura amb els tractats en altres taules. 
Tanmateix, cal estendre més el debat de la resta de puts oberts per arribar a conclusions finals i 
poder-les fer extensibles als membres del plenari. 

 
SR. MIQUEL ÀNGEL RANERA I SAN, PRESIDENT DEL JUNIOR F.C.: Fa referència 
al pressupost per manteniment de les instal·lacions. Diu que serà molt difícil amb 
aquest pressupost fer front a totes les necessitats de manteniment. Planteja si seria 
més útil fer pistes o un nou pavelló. Creu que no es podrà fer tot el que cal. I diu que 
s’ha de veure si amb les instal·lacions que tenim es pot donar servei o no a tota la 
població. Demana un estudi demogràfic i de costos per tal de poder aprofundir. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si algú vol dir 
quelcom més. Apunta que el debat l’ha traslladat a la Junta de Govern i és si pavelló si 
o pavelló no. Alguns opten més per una nova instal·lació i d’altres opinen que seria 
molt millor fer una posta al dia millorant-les i arranjant-les. Es farà la feina d’estudi 
tenint en compte que som una de les ciutats més joves de tota Espanya. Recullen 
aquesta demanda perquè és necessària. Creu que s’hagués hagut de treballar des de 
fa temps.  
 
SR. JORDI FORCANO DRETS, PRESIDENT DEL CLUB TENNIS NATACIO SANT 
CUGAT: Comenta que un dels temes que va sortir a la taula d’Instal·lacions és que 
moltes escoles deien que les seves instal·lacions estaven infra-utilitzades perquè 
potser no tenien les condicions que l’usuari demanava. Creu que s’hauria d’estudiar 
aquest tema i que potser en la situació actual es podria aconseguir arreglar les 
instal·lacions i posar-les en ús. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Comenta que aquest és el 
plantejament que es fa ara mateix. En referència a les escoles diu que hi ha hagut 
intents d’apropament però que és difícil perquè les escoles se les miren amb molta 
cura. I quan es fa el plantejament l’escola. Que s’hauria de mirar amb molta cura i 
mirar d’arribar a Convenis. Diu que treballaran en aquest sentit. Demana si hi ha algun 
comentari més. 
Passa la paraula per la taula d’economia al cap de servei, Sr. Ferran Dominguez. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Fa una breu introducció 
sobre la Taula, que ha tingut un procés similar a la resta. Comenta que en la taula han 
participat 15 persones. Passa la paraula al Sr. Maurici Benito que va ser escollit com el 
moderador i portantveu d’aquesta taula.  



 

 
INFORME RELATIU AL DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS REALITZADES 
PER LA TAULA ECONÒMICA I ALS CONTINGUTS I TEMES TRACTATS 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Atenent al mandat del Plenari del Consell Sectorial de l’Esport s’han dut a terme fins la 
present data tres reunions de la Taula Econòmica els dies 8 de març, 12 d’abril i 10 de 
maig. 
 
A la taula estan inscrits:11 entitats esportives , 1 empresa de gestió de serveis 
esportius, 1 escola pública, 1 representant de la coordinadora d’entitats esportives i 1 
representant municipal. 
 
Les sessions s’han desenvolupat amb normalitat en la sala de Plens de l’Ajuntament 
amb una participació mitja de 8 sobre 15 inscrits.  
 
En la primera de les sessions i per acord unànime dels seus membres, es va 
determinar realitzar les sessions els dijous de 19 a 20,30 hores amb freqüència 
mensual i es va designar un conductor/moderador de les sessions, Maurici Benito, 
representant del Club de rugbi Sant Cugat.  
 
La taula ha assumit el repte, en aquestes primeres sessions, de recercar i concretar 
els temes de debat primer en forma de pluja d’idees i progressivament per interès 
general i/o  importància.  
 
A continuació s’exposa una relació d’aquests 
 
CONTINGUTS DESENVOLUPATS 
 
PATROCINI:  
 
L’Ajuntament, com a institució que representa el conjunt dels ciutadans i de les 
ciutadanes del municipi, té una situació privilegiada d’interlocució i relació amb el 
sector empresarial i comercial de la ciutat. En aquest sentit i històricament ha 
intervingut per derivació o mediació en el procés de patrocini de molts projectes 
esportius.  
Atès que aquests patrocinis no cobreixen la totalitat de les necessitats existents, els 
participants de la Taula proposen socialitzar els ajuts que per aquest sistema es 
puguin obtenir en el futur, creant una cistella comuna i mitjançant un procés participatiu 
i democràtic fixar els criteris per distribuir-los. En aquest sentit, una aportació molt 
interessant ha estat la d’incorporar en aquesta recerca de patrocinis futures  
Microaportacions realitzades per la petita i mitjana empresa, el petit comerç i  
particulars.     
 
 
SUBVENCIONS I AJUTS 
 
L’Ajuntament atorga a les entitats esportives del municipi subvencions adreçades al 
foment de projectes i  activitats esportives que siguin d’utilitat pública i interès social.  



 

També realitza bonificacions sobre el preu públic per l’ús de les instal·lacions 
esportives que en la majoria dels casos arriben al 100%. 
 
Els participants de la Taula entenen que la crisi econòmica existent fa inviable un 
augment de les ajudes dineràries directes i inclús es preveu un decreixement en el 
futur. 
En aquest sentit es manifesta, per part de tothom, que aquesta crisi també afecta les 
pròpies entitats, en el sentit que han de fer front a molts impagaments de les quotes 
dels participants i a l’atorgament de moltes beques,  degut a que  les  famílies no 
poden pagar les despeses de l’activitat dels seus fills i filles.  
 
Un tema important de debat ha estat el plantejat per les Entitats que disposen 
d’instal·lacions esportives pròpies, les quals manifesten patir un greuge comparatiu 
negatiu: la inversió i manteniment de les instal·lacions que han de fer  i el pagament 
dels impostos municipals té com a conseqüència que la quota mitjana que han de 
pagar els seus i les seves  esportistes s’incrementa un 40% respecte a la resta 
d’entitats i no reben cap tipus d’ajut, essent com la resta, entitats sense ànim de lucre. 
Demanen un debat en aquest sentit i un estudi sobre els ajuts que podien rebre.   
 
 
COL·LABORACIÓ ENTRE ENTITATS 
 
En els pressupostos de les entitats, determinats conceptes d’ingressos i despeses són 
similars i recurrents. La Taula debat la necessitat de  crear sinèrgies entre les pròpies 
entitats a fi i efecte de col·laborar per aconseguir millorar els  ingressos o  disminuir les 
despeses.  
S’apunten els següents temes: 

 Espais publicitaris. Definir noves formules d’explotació i rendibilització.  

 Desplaçaments. Intercanvi d’informació de proveïdors i contractació unitària i 
centralitzada. 

 Organització conjunta d’esdeveniments i tornejos. 
 
 
DESPESES 
 
Les informacions aportades pels membres de la Taula assenyalen que la major 
despesa que han d’afrontar és la del pagament d’entrenadors i/o entrenadores que en 
la majoria dels casos és el 60% de les despeses.  
L’altre més important són els desplaçaments en els cas que els equips assoleixin un 
nivell esportiu estatal  important. La Taula debat i assenyala que cadascuna de les 
Entitats ha de assumir, en el seu projecte social i esportiu, determinades limitacions en 
assolir determinats nivells esportius, que poden posar en risc la seva viabilitat.  Però, 
per altre part, també manifesta que el Model esportiu de la Ciutat no pot menysprear 
tenir un esport de primer nivell, no professional i que cal buscar fórmules per fer-ho 
possible. La cistella única de patrocini podria assignar recursos en aquest sentit. Es fa 
èmfasi  en el fet de potenciar els esports individuals perquè, en el cas d’assolir un 
primer nivell, el cost és inferior.   
 
Dels diferents debats que s’han obert durant aquestes sessions no s’ha acordat elevar 
encara al Plenari cap proposta de debat i resolució. No obstant s’ha sol·licitat al 



 

representant municipal que s’estudiï la viabilitat jurídica per crear un òrgan que s’ocupi 
de gestionar la totalitat dels patrocinis que s’aconsegueixin a la ciutat. 
 
Aquest òrgan que estaria format per l’ajuntament, el teixit esportiu i l’empresarial de la 
ciutat, hauria de tenir la capacitat de rebre els diners, adjudicar-los equànimement 
segons criteris establerts i la valoració dels projectes de cada entitat i de projectar la 
imatge de l’esport de la ciutat. 
 
SR. MAURICI BENITO, REPRESENTANT DEL CLUB DE RUGBY SANT CUGAT:  
Comenta que van arribar a 4 punts importants: 

1. Patrocini. 
2. Subvencions. 
3. Col·laboració entre entitats. 
4. Saber que es gasten els Clubs i Entitats dels pressupostos. 
 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: En relació al tema dels 
patrocinis. Diu que no és fàcil aconseguir perquè aquesta vessant social és el primer 
que es treuen les empreses de la seva estructura econòmica. Estem treballant per 
aconseguir un cúmul de patrocinadors que després es puguin distribuir entre totes les 
entitats. Demana si hi ha algun comentari més. 
 
SR. JORDI FORCANO DRETS, PRESIDENT DEL CLUB TENNIS NATACIO SANT 
CUGAT: Diu que si les empreses donen alguna cosa és perquè han de tenir algun 
retorn a nivell institucional a nivell estatal a través d’una Llei de Mecenatge i a nivell 
local. Que s’han de buscar fórmules per poder motivar a les empreses i que trobin 
algun avantatge en el fet de poder participar de la ciutat col·laborant a través de 
entitats esportives o culturals. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Comenta que això és cert. 
I es per això que es va demanar si des del plenari o la taula d’Economia hi havia 
alguna idea des de la qual es pugui treballar 
 
SR. MIQUEL ÀNGEL RANERA I SAN, PRESIDENT DEL JUNIOR F.C.: Comenta que 
a la taula econòmica es va comentar que a l’hora de rebre els ajuts d’esponsorització 
hi hagi transparència, crear una borsa comú per poder repartir els ingressos que es 
puguin produir seguint els criteris amb els que es reparteixen les subvencions. També 
es va comentar que es podien felicitar perquè Sant Cugat és una ciutat que té un gran 
esport de base i que hi ha una diversitat tremenda d’esports. Això de vegades és 
incompatible amb acceptar un esport d’elit molt definit. No es pot tenir tot, però sí que 
a la taula econòmica dins de la possibilitat de buscar suport pels primers equips van 
creure que era prioritari mantenir aquesta diversitat. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
aportació mes. Passa al següent punt de l’ordre del dia però abans comenta que 
s’hauria de definir com seguiria el procés de convocatòria de les Taules de 
Participació. Demana si hi ha algun suggeriment en quant si els debats han de seguir 
en taules diferents o si s’ha d’unir alguna. Demana si sembla be que es segueixi amb 
la mateixa estructura. 
 



 

SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Diu que la taula 
d’Economia ja te data per la propera reunió però proposa que es facin reunions 
conjuntes de tant en tant perquè hi han temes transversals, potser cada trimestre. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Proposa fer una reunió de la taula 
de Model Esportiu i una d’instal·lacions i planificar de fer una de final de temporada de 
les tres taules. 
 
5. PRECS I PREGUNTES. 
 
SR. ALFREDO BERGUA VALLS, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PP: Es 
dirigeix al regidor per expressar una queixa personal i del seu grup polític. Diu que 
quan es va pactar el reglament de funcionament del consell es va adquirir el 
compromís de que els grups polítics no participarien en cap taula però que hi havia un 
representant del seu partit polític. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: És cert que es va arribar a 
aquest acord. Diu que una cosa es que la persona hagi estat convocada i una altra es 
que hagi participat en les taules i que aquesta persona no ha assistit a les taules. 
Demana disculpes perquè a la convocatòria se’l va incloure.   
Demana si hi ha alguna qüestió mes 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Aprofita per traslladar la informació 
de la Festa de Cloenda dels Jocs Escolars pel 25 de maig i convidar-los a participar 
activament 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Abans d’acabar passa a 
llegir una petita nota que se’ls farà arribar als correus electrònics de contacte sobre el 
nou Pla Municipal per la Igualtat d’oportunitats entre homes i dones a la ciutat de Sant 
Cugat. 
Finalment dóna per finalitzada la sessió. 
 
Quan són les  20:14 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, 15 de maig de 2012 
 
 


