
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS 
26/06/2013  
 
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, quan són les 19:07 
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 anterior 
2.- Presentació ampliació activitats Oficina Voluntariat Sant Cugat. 
3.- Informe sobre les taules de participació. 
4.- Inspeccions de Treball a les entitats. Regularització contractació personal tècnic i 
administratiu. 
5.- Inversions en instal·lacions en vies d’execució. 
6.- Torn obert de paraules 
 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Saluda i dóna les gràcies 
per l’assistència a aquest darrer plenari abans de l’estiu. Presenta a les persones que 
estan a la taula: Sr. Carlos Martín, responsable de personal de la Unió de Federacions 
Esportives Catalanes, la Sra. Laia Travé de l’Oficina del Voluntariat i la Sra. Anna 
Soler, tècnica de Polítiques Socials. 
 
Sense més preàmbuls comença amb l’ordre del dia. 
 
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 08 D’ABRIL 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.- PRESENTACIÓ AMPLIACIÓ ACTIVITATS OFICINA VOLUNTARIAT SANT 
CUGAT  
 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Dóna la paraula a la Sra. 
Sra. Anna Soler, tècnica de Polítiques Socials. 
 
 
 
 
 
 



 

 
SRA. ANNA SOLER, TÈCNICA DE POLÍTIQUES SOCIALS:  Passa a explicar 
l’Oficina del Voluntariat. 
 
L’Oficina de Voluntariat Social de Sant Cugat neix a inicis de l’any 2011 d’una doble 
necessitat: 
- informar i assessorar a aquelles persones que volen fer voluntariat i no saben a on 
dirigir-se  
- oferir recolzament i suport a les entitats: 
 
* comunicant les seves activitats per poder captar més voluntaris  
* oferint formació i assessorament tant per a les persones voluntàries com per a les 
entitats.  
 
A mesura que hem anat consolidant l’Oficina hem vist la necessitat d’ampliar l’abast a 
altres projectes de voluntariat: esportiu, mediambiental, cultural, educatiu, etc 
 
Els objectius de l’Oficina de Voluntariat son:  
 
captació de Voluntaris per els projectes de les entitats de Sant Cugat 
oferir formació a les entitats i a les persones voluntàries - volem crear una cultura de 
voluntariat de qualitat 
sensibilitzar a la ciutadania 
fomentar el treball enxarxa. 
 
Quant a les persones que s’apropen a l’Oficina: 
 
- se’ls explica projectes de voluntariat de els entitats 
- poden escollir entre 2 modalitats de voluntariat: vinculat / esporàdic 
- es deriva la persona a l’entitat (o entitats) i l’acord és entre les dues parts (no intervé 
l’Oficina)  
 
L’Oficina és una eina de suport a les entitats perquè puguin continuar fent la bona 
feina i si és possible, fer-la encara millor – no pretenem fiscalitzar ni controlar què es fa 
des de l’entitat  
 
Per tant, a partir d’ara volem:  
 
Convertir l'actual Oficina de Voluntariat Social en una Oficina de Voluntariat que doni 
cabuda a projectes d'interès ciutadà. 
Difondre l'oficina de voluntariat a tota la ciutadania 
Ampliar el nombre de persones voluntàries que formen part de l'Oficina 
Donar resposta a necessitats ciutadanes diverses 
 
Què farem a partir d’ara?  
 
- Ens posarem en contacte amb vosaltres a través del correu electrònic vostre que 
tenen els companys d’esports per:  
 
-  preguntar-vos si voleu formar part de l’Oficina de Voluntariat 
- concertar una entrevista amb vosaltres 
L’objectiu de l’entrevista és conèixer l’entitat i més específicament els projectes en els 
quals col·laboren les persones voluntàries per definir el perfil o perfils de voluntariat 
que necessiteu. 



 

 
A partir d’aquí, entrareu dins el funcionament habitual de l’Oficina: 
 
- cada vegada que necessiteu voluntaris haureu d’omplir una breu fitxa amb les 
necessitats 
- rebreu el butlletí mensual  
- tindreu accés a la formació: 
 
* per a les persones voluntàries 
* per a gestionar millor l’entitat i el voluntariat 
 
Si alguna entitat es vol avançar i es vol posar ja en contacte amb nosaltres: 
voluntariat@santcugat.cat 
Contacte: Laia Travé 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS:  Dóna les gràcies a la Sra. 
Sra. Anna Soler i demana si hi ha alguna pregunta al respecte. Afegeix que aquest 
estiu es celebra a Sant Cugat la Intercontinental Cup 2013, un torneig de futbol per 
paralítics cerebrals. La majoria de persones que treballin en aquest esdeveniment 
vindran de l’Oficina del voluntariat. Fa una crida a totes les entitats per si hi ha 
persones interessades en participar que s’adrecin a l’Anna o directament a l’Oficina del 
Voluntariat.  
Abans de continuar diu fa constar en acta l’excusa d’assistència del president del Club 
de Tennis Sant Cugat, Sr. Jordi Forcano degut a la celebració de l’Assemblea de la 
Federació Catalana de Tennis. 
 
Passa al punt 3 de l’ordre del dia 
 
 
3.- INFORME SOBRE LES TAULES DE PARTICIPACIÓ: 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al 
Coordinador de les entitats esportives, Sr. Eloi Rovira. 
 
SR. ELOI ROVIRA, COORDINADOR D'ENTITATS ESPORTIVES: Saluda i passa a 
comentar els treballs que s’han realitzat a cada taula de treball.  Comenta que només 
s’ha pogut fer una taula d’economia i una d’instal·lacions.  
A la taula d’economia es va demanar fer un comparatiu econòmic entre el que 
suposava els costos a les entitats i a l’ajuntament de tota l’activitat esportiva que es fa 
al municipi i es va valorar que realment hi ha molt moviment econòmic en el model 
esportiu. En base a això es treballarà a les següents taules per buscar formules de 
finançament per suplir les mancances que puguin haver. 
 
Pel que fa a la taula d’instal·lacions s’està desenvolupant un reglament per les 
instal·lacions de Sant Cugat amb les especificitats de cada instal·lació però fent un 
règim comú per totes. Es van aportar documentació que es va trobar als diferents 
municipis i que està penjada al web del Consell Sectorial d’Esports. Es va treballar una 
en concret, que te un reglament que és prou atractiu. En la primera sessió es va fer 
una lectura de què es podia adaptar d’aquest reglament i d’altres que potser no eren 
tan vàlids en global però que tenien articles interessants. Va haver un període de 
reflexions per tal de poder fer aportacions, es va eliminar el que no es considerava 
vàlid i es van emplaçar a continuar treballant. No es va poder fer una segona taula 
però al setembre es reprendrà l’activitat ja que és molt interessant poder aconseguir un 
reglament comú per tots amb les especificitats de cada instal·lació. Els emplaça a 
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venir a les properes taules perquè és d’on sortirà contingut interessant i és important 
que tots participin. Demana que si hi ha alguna proposta s’aportin per intentar treure i 
aprovar un reglament. 
Passa la paraula al Bernat Domènech, tècnic d’Esports. 
 
SR. BERNAT DOMENECH, TÈCNIC D’ESPORTS: Saluda i comenta que en la taula 
d’Itineraris esportius es va continuar amb el que es va parlar en el darrer plenari del 
Consell sobre el codi de conducta que va presentar el Sr. Joaquín Gairín. En relació 
amb aquest tema es va discutir sobre uns primers valors comuns per a totes les 
entitats i per tots els esports i esportistes de St. Cugat a partir dels quals es pogués fer 
una guia. S’ha treballat molt sobre idees i el següent pas es posar aquestes idees 
sobre la taula per tal d’aportar una “marca de qualitat” de valors, a la que les entitats 
es puguin o no acollir i a partir de la qual es pot treballar conjuntament a nivell de 
ciutat. És un treball que encara està en fase embrionària. El següent pas es que us 
passarem una enquesta electrònica amb quins son els punts que cada entitat 
considera més importants. Es passaran a les persones que formen part de la taula 
d’Itineraris esportius, però convida a tothom que no ho estigui però vulgui participar 
s’uneixi.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dóna les gràcies al Sr. 
Bernat Domènech i al Sr. Eloi Rovira.   
Demana si hi ha alguna pregunta. 
 
Passa al punt 4 de l’ordre del dia 
 
4.- INSPECCIONS DE TREBALL A LES ENTITATS. REGULARITZACIÓ 
CONTRACTACIÓ PERSONAL TÈCNIC I ADMINISTRATIU: 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Comenta que és un tema 
que va arribar a la regidoria i que preocupa perquè s’han començat a donar casos 
d’altres entitats d’altres municipis que ja s’han vist afectades per aquestes inspeccions. 
Realment el tema no és fàcil. En converses amb el Secretari, amb l’Ivan Tibau ja m’ha 
transmès que s’està treballant de manera forta per mirar de que aquest tema tingui la 
menor afectació possible. Demana al president de la Coordinadora d’entitats que els 
acompanyi a la taula. 
Es va sol·licitar a la UFEC que vinguessin a explicar quines són les pautes d’aplicació 
d’aquestes inspeccions, calendaris, actuacions etc. per tenir una idea global de sobre 
què tracten aquestes inspeccions i de quina manera ens poden afectar. 
Passa la paraula al Carlos Martín, li agraeix l’assistència i comenta que normalment la 
UFEC no fa això i encoratja als assistents a que qualsevol pregunta li adrecin 
directament.   
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: Saluda i comenta que l’últim semestre de l’any 2012 
Inspecció de treball va començar tota una sèrie d’actuacions sobre determinats clubs 
esportius a Catalunya i el resultat d’aquestes inspeccions va ser tota una sèrie d’actes 
de cotització retroactiva amb recàrrecs per ingrés fora de termini i determinades 
sancions obligant a aquests clubs a regularitzar la situació dels seus entrenadors, 
monitors, tècnics, etc. Des de la UFEC es va crear un grup de treball amb 
determinades federacions i amb la Inspecció de treball de Catalunya per tal de mirar 
d’una banda de determinar uns criteris d’enquadrament de tots aquests treballadors i 
també mirar d’aconseguir una mena de moratòria o de període transitori per tal de que 
tots aquells clubs que estiguin afectats per aquesta situació poguessin regularitzar-la 
d’una manera ordenada i Inspecció de Treball va concedir fins el 30 de setembre. El 
criteri de la Inspecció es basa en qui és treballador i qui voluntari. Hi haurà moltes 



 

entitats que pel seu volum els monitors o entrenadors que tenen són voluntaris que no 
tenen cap retribució per l’activitat que desenvolupen. El que està fent l’entitat és pagar-
li per les despeses que aquella activitat els hi genera.  
 
Inspecció de Treball marca un criteri molt simple: qui és treballador i qui voluntari. Hi 
haurà moltes entitats que pel seu volum els monitors o entrenadors que tenen son 
voluntaris. No tenen cap retribució per l’activitat que desenvolupen. El que fa l’entitat 
és pagar-li les despeses que l’activitat els genera. El problema el poden tenir els clubs 
que estan retribuint per aquella activitat. Els entrenadors que estiguin cobrant unes 
quantitats que no es puguin justificar com despeses. En aquest cas s’està parlant de 
salaris. Independentment del volum del club, de l’import de la retribució, de la categoria 
del club o de l’esport que es desenvolupa, Inspecció de Treball determina despeses o 
salari i a partir d’aquí obliga a justificar un voluntariat. Hi haurà clubs que hauran 
d’arriscar-se a continuar igual o a ordenar aquesta situació. El club haurà de legalitzar-
se a nivell de seguretat social com a empresa i cotitzar mensualment per tots els 
entrenadors en funció de la seva retribució. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dóna les gràcies al Sr. 
Carlos Martín i passa a torn de preguntes. 
 
SR. JOAN SALABERT, PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS: 
Saluda. Comenta que varen tenir una reunió amb diferents assessors en base a 
dubtes que hi han. Demana si no hi ha un límit sobre el pressupost del club?  
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: Comenta que Inspecció de treball no s’ha pronunciat 
sobre cap límit a nivell pressupostari del club, sinó quant a la retribució del monitor o 
entrenador per al desenvolupament de la seva activitat. 
 
SR. JOAN SALABERT, PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS: Quan 
es parla d’aquest contracte de voluntariat i hi ha una retribució que cobreixi les 
despeses hi ha alguna jurisprudència que consideri aquestes despeses com 
admissibles? 
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: Sobre això al Tribunal Suprem hi ha jurisprudència on 
es determina qué és despesa. Es poden acceptar despeses per desplaçaments, 
peatges, pàrquings, amb el límit de 0.19 € per km. Que és el que marca Hisenda i que 
no està actualitzat, també la dieta 54 € i la mitja dieta 26 €. Totes aquestes despeses 
han d’estar justificades.  Si es justifica una mitja dieta de 10 € no es poden justificar 26 
€. 
 
SR. JOAN SALABERT, PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS: Quant 
al desplaçament des del domicili particular al lloc de treball, s’enten que no és  
retribuïble?  
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: Quan es parla de voluntariat es pot entendre que no 
és salari i sí una compensació per les despeses que està generant aquella activitat. 
L’important és que se li està compensant la despesa prèvia i la posterior a l’activitat 
per anar i tornar, però l’activitat en si ha de ser gratuïta. Si estem en una situació així el 
que hauran de fer les entitats és donar-li forma de voluntariat però no caldrà fer un 
enquadrament a la Seguretat Social com a empresaris, contractar-los com a 
treballadors i cotitzar mensualment per establir una relació laboral ordinària.  
 
 



 

SR. JOAN SALABERT, PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS: Només 
que hi hagi treballador l’entitat ja s’ha de donar d’alta a tots els efectes dins el Règim 
General? Hi ha alguna negociació o proposta per par de UFEC per tal que hi hagi un 
Règim Especial per aquest tipus de treballadors? Als clubs els preocupa també tota 
aquesta feina administrativa que acaba havent de contractar algú per tal que la faci, 
amés de tota la responsabilitat de la Junta Directiva. 
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: A nivell de responsabilitat, inicialment és del Club. Si 
no pot respondre en cas que Inspecció de Treball determini que s’ha fet alguna cosa 
incorrecta, anirà cap a la Junta Directiva. Darrerament s’estan fent  molt les 
assegurances de responsabilitat de directius per tal de poder cobrir eventualitats. 
Responent la primera part de la pregunta: Sí que hi ha un règim especial: el de 
l’esportista professional. Però a nivell de Seguretat Social està enquadrat al Règim 
General. Sí que el futbol té una especificitat diferent a la resta d’esports. 
 
SR. JOAN SALABERT, PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS: 
Demana si no hi ha un règim especial com el dels artistes, autònoms, etc.  
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Demana si no es 
podria fer com en el cas dels empleats de la llar.  
 
SR. JOSEP Mª FÉLEZ I TORREGROSSA, PRESIDENT DE LA PENYA 
BLAUGRANA SANT CUGAT: Demana si s’ha d’inscriure com a voluntari el propi 
treballador. 
 
SR. JOAN SALABERT, PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS: A 
nivell de la seva Federació Catalana de Futbol hi ha un contracte de voluntari a través 
de la Intranet. S’ha de subscriure  aquest contracte i que la persona el signi. Ès una 
relació bilateral. És per evitar que hi hagi cap demanda per part del treballador.  
 
SR. JOSEP Mª FÉLEZ I TORREGROSSA, PRESIDENT DE LA PENYA 
BLAUGRANA SANT CUGAT: Demana si la Seguretat Social reconeix aquest 
document.  
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: Diu que no ha vist aquest contracte però és un 
document molt estandarditzat. Inspecció de treball el reconeixerà si es poden justificar  
les despeses. 
 
SR. JOSEP Mª FÉLEZ I TORREGROSSA, PRESIDENT DE LA PENYA 
BLAUGRANA SANT CUGAT: Demana si s’han de justificar tot documentalment 
guardant els tiquets o es pot establir una quantitat. 
 
SR. JOAN SALABERT, PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS: 
Comenta que a més l’interessat ha de signar cada mes una declaració de les dietes.   
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Han rebut un 
document de la UFEC on comentaven que ajudarien fent un assessorament a l’hora de 
contractar treballador. Diu que això podria ser una solució però que des de la UFEC 
s’hauria de pressionar per poder fer contractes d’1-1:30 h. i buscar un nou reglament 
pel règim de la Seguretat Social 
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: Diu que la UFEC te una representativitat a nivell 
autonòmic però al final es el Congrés dels Diputats qui ha d’aprovar determinades lleis 
o reglaments.  



 

 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Diu que molts clubs 
estan fora de la legalitat perquè no hi ha una regulació.  
 
SR. MIGUEL ANGEL SABRIDO, CLUB DE BÀSQUET MIRA-SOL: Parlant de la llei 
de voluntariat el quart condicionant d’aquesta llei diu que en cap cas el voluntariat 
substituirà la feina habitual. Anar a entrenar 3 cops per setmana a les mateixes hores 
es considerarà una feina? 
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: El criteri que utilitza Inspecció de treball és que hi hagi 
o no una retribució. Per tant si el desenvolupament de l’activitat és gratuït no ha 
d’existir cap mena de problema.  
 
SR. JOAN SALABERT, PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS: El 
contracte de Benevolència no té res a veure amb la regularitat.    
 
SR. RAFAEL ROBLEDO, PRESIDENT DE LA UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT: 
Comenta que tothom s’està concentrant en el tema del voluntariat, però que creu que 
això té un abast molt més profund i ampli. Parteix de la base de que això només 
s’aplica a Catalunya. Demana si és correcte. 
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: Diu que pel que té entès és així. També va haver 
alguna inspecció a la Comunitat de Madrid.  
 
SR. RAFAEL ROBLEDO, PRESIDENT DE LA UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT: 
Pensa que arrel d’això l’anàlisi s’hauria de fer d’una altra manera. S’hauria de fer un 
anàlisi polític. Pensa que la UFEC i les Federacions el que haurien de fer és cercar 
recolzament dels nostres polítics per tal que hi hagués almenys una demora, un 
període de reflexió i discussió i publicitar-ho el màxim possible. Li preocupa també que 
el responsable subsidiari de qualsevol problema que pugui sorgir és la Junta. Demana 
que els recolzin més i siguin més beligerants. Està en contra de pactes, el que vol no 
és pactar sinó tancar el tema. 
 
SR. JOAN SALABERT, PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS: 
Comenta que tot això va començar arrel de denúncies de treballadors de Catalunya 
dels clubs St. Andreu i Santboià de Futbol. A partir d’aquí es denota una situació 
anòmala. Sembla que sigui una persecució a Catalunya i no és així. Evidentment tota 
la gent que està fent aquestes feines no havien qüestionat que s’havien de donar d’alta 
a la Seguretat Social, però hi ha una llei s’ha d’aplicar. 
 
SR. RAFAEL ROBLEDO, PRESIDENT DE LA UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT: 
Pensa que el tema del voluntariat és polèmic perquè han de treballar sobre uns costos 
i si ho fan així i algun dia un voluntari es gira el té lligat. 
 
SR. JOAN SALABERT, PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ENTITATS: 
Comenta que si el registre està correcte no hi haurà indicis de que hi hagi un treball, 
però no hem d’arribar aquí i s’hauria de fer una proposta comú. 
 
SR. RAFAEL ROBLEDO, PRESIDENT DE LA UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT: 
Pensa que això augmenta costos. Tots tenen problemes de pagament del socis i ja 
tindran un altre problema perquè els socis ja no poden pagar. Diu que han de protegir 
el seu treball i per tant han de trobar la sortida, que és acomplir la normativa. 
 



 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dóna les gràcies al Sr. 
Robledo i recorda que la presència del Sr. Carlos Martín és per a preguntes més 
tècniques, i demana que acotin més el  debat. 
 
SR. ALFREDO BERGUA VALLS, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PP: 
Farà dues intervencions: una com a representant del Partit Popular i una altra com a 
membre de la Junta Directiva de una Federació que acaba de rebre una inspecció de 
treball: la Reial Federació Espanyola de Voleibol. Aquest cap de setmana ha estat amb 
el president de la Federació Espanyola de Voleibol a Barcelona que alhora és també 
vicepresident del Comitè Olímpic Espanyol i han estat parlant d’aquesta situació. Li ha 
confirmat que són vàries les Federacions espanyoles que reben aquestes inspeccions.  
Per tant no és una cosa circumscrita a Catalunya com s’ha volgut donar a entendre. 
També hi ha clubs de tota Espanya que estan rebent inspeccions. Dit això és evident 
que s’ha de negociar. El grups parlamentaris han d’entrar a les inquietuds de clubs i de 
Federacions. Fa 3 o 4 anys s’han inclòs les dones de fer feines. Fa 3 o 4 anys hi havia 
inspeccions als domicilis i hi havia multes. Ara toca als esportistes i clubs esportius. 
Doncs s’haurà de negociar. I ara toca als grups polítics que a Madrid es reuneixin i 
busquin formules per trobar una solució. Però això està afectant a clubs de Madrid i 
clubs d’aquí i la situació és la que és. 
 
SR. TOMÀS SUBIRANA, REPRESENTANT DEL SANT CUGAT ESPORT F.C.:  FA 2 
preguntes més tècniques. Creu que el debat no és tant el del voluntariat perquè són 
sous molt baixos però per ells és un sou i per tant s’haurà de legalitzar. Entén que 
d’IRPF serà 0 però demana quant pot costar la Seguretat Social. 
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: Diu que és un 33 % del sou que els paguin. 
 
SR. TOMÀS SUBIRANA, REPRESENTANT DEL SANT CUGAT ESPORT F.C.:  Diu 
que per tant estan encarint la massa salarial del club en un 33 % i uns 5 € per cada 
treballador en concepte de gestoria. La segona pregunta és si pot ser si hagués 
inspeccions sense denúncies per part dels treballadors de quatre anys enrere a un 
club? I si pot ser que hi hagi un període d’amnistia fiscal? 
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: Respon que aquest període transitori d’adequació fins 
el 30 de setembre i que a partir de l’1 d’octubre pot haver inspeccions. Si l’1 d’octubre 
un club rep una inspecció i té la seva situació regularitzada no mirarà més però si no, 
si que començarà a mirar 4 anys enrere.  
 
SR. TOMÀS SUBIRANA, REPRESENTANT DEL SANT CUGAT ESPORT F.C.:  
Demana si això li han comunicat per escrit o si li han dit. 
 
SR. CARLOS MARTÍN, UFEC: Respon que li han dit. 
 
SR. TOMÀS SUBIRANA, REPRESENTANT DEL SANT CUGAT ESPORT F.C.:  Per 
últim diu que per molt que es digui que això no és un tema polític li agradaria saber 
quantes sales de plens estan debatent avui aquest tema.  
 
SRA MONTSERRAT MAS, REPRESENTANT DE L’EUROFITNESS SANT CUGAT: 
Li sap greu fer aquesta reflexió. No té cap intenció política però estem al segle XXI, 
volem que el nostre sigui un sector reconegut, per tant un sector professionalitzat, 
entre tots a Catalunya representem un 2,1 % del producte interior brut, un pes 
important i li sembla molt fort que com a responsables, organitzadors i directius de 
clubs encara estem debatin sobre la precarietat laboral i sobre la nostra 
responsabilitat. Creu que cal que ens posem les piles i comencin a fer les coses ben 



 

fetes perquè si no estan jugant a lligues diferents. Hi ha els que ho estan fent be i per 
tant estan aplicant uns preus i uns costos mentre que el altres estan discutint si 
voluntariat si o voluntariat no. Són treballadors i per tant estan en un sector important, 
que és el sector de l’esport. Si volem realment ser un sector comencem a pensar com 
a responsables d’aquest sector. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: 
Demana si hi ha alguna pregunta més. Agraeix la presència del Sr. Carlos Martin en 
aquest Plenari del Consell Sectorial d’Esports i passa al punt 5 de l’ordre del dia.  
 
5.- INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS EN VIES D’EXECUCIÓ: 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Xavier Codina, director d’Esports: 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Saluda i diu que dividiran aquesta 
intervenció en dos parts: primer el Sr. Francisco García farà una explicació més 
tècnica i concreta sobre 7 actuacions que estan en diferents moments de preparació. 
Vol que expliqui concretament 3 que s’estan fent, 2 a la pista de Hoquei de Jaume 
Tubau i 1 a la gespa artificial de Jaume Tubau i després altres 4 actuacions que tenen 
a veure entrades d’aigua i paviments: la coberta de PAV 1 finestres de Valldoreix, 
paviment PAV 1 i paviment de Valldoreix. 
 
SR. FRANCISCO GARCIA, TÈCNIC D’ESPORTS: Saluda i comenta quant al Pavelló 
de Valldoreix s’estan fent 2 actuacions importants:  les finestres, amb el canvi de tots 
els policarbonats, juntes i una coberta en tot el perímetre per evitar l’entrada d’aigües i 
la substitució del  paviment existent amb un paviment sintètic de no menys de 8 mm. 
En el PAV 1 es farà en primer lloc la reparació de la coberta que consistirà en una 
aplicació d’una impermeabilització de la coberta i el convector i posteriorment es 
procedirà a la substitució del paviment de parquet per un altre tipus de parquet. L’altra 
actuació es al ZEM Jaume Tubau a la pista d’Hoquei, que consistirà en la substitució 
de les tanques laterals i l’actuació sobre el paviment amb el polit i restauració de les 
parts afectades i l’altre actuació important és la substitució de la gespa del camp de 
futbol 7. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Dóna les gràcies al Sr. Francisco 
Garcia i diu que l’explicació és simple perquè les actuacions fàcils d’entendre. Els 
recorda unes dades pressupostàries. Van dir que el pressupost d’Esports és de 
514.000 €, 114.000 finançament propi i 400.000 € a través d’una subvenció de la 
Diputació de Barcelona. En el pressupost d’inversions hi ha dues actuacions: les 
programades i també s’han de tenir els fons necessaris per tal de cobrir imprevistos. 
N’hi ha poques d’aquestes però fins a finals d’any sempre s’ha de tenir un petit racó. 
Amb les inversions es funciona molt amb el principi de prudència, en els arranjaments 
sempre es sap el preu de sortida però no se sap mai el preu amb el que acabarà. Els 
imprevistos dins de la mateixa obra s’han d’anar preveient. Amb aquest diners tenen la 
obligació d’executar-los al 100 % però no poder fer-ho per més del 100 % perquè 
voldria dir que estan fent una gestió incorrecta del pressupost. Les actuacions que es 
puguin haver fet d’urgència més les que s’estan executant podrien representar el 70% 
del pressupost d’inversions. 
 
Respecte als arranjaments que el Sr. Garcia ha explicat van començar el dia 15 i de 
les altres 4 actuacions en aquests moments estan en tràmit de contractació la 
impermeabilització del PAV 1 de la Rambla del Celler i el Pavelló de Valldoreix, i els 
altres 2, les finestres de Valldoreix està a punt d’iniciar el procediment de contractació  



 

i a continuació aniria el del parquet del PAV 1. Quant al procediment de contractació 
ve determinat per la llei. El tipus d’actuació, el tipus d’obra i la xifra determinen el 
procediment de contractació s’ha de fer com a administració pública que som. En el 
cas d’aquestes 4 actuacions es fan a través d’un procediment negociat que vol dir que 
s’ha de convidar a un mínim de 3 empreses a que facin les seves ofertes. No pot saber 
exactament ara quin preu final tindran aquestes actuacions. Volia fer una mica de 
context d’on estem ara i quines son les grans actuacions. Les que comencem ara son 
les grosses. Es comença per aquestes per poder controlar les que s’hagin de fer de 
mes un cop engegades les obres. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Demana si ha 
arribat la subvenció.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que està atorgada però no vol 
dir que tinguin físicament aquests diners. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB DE KÁRATE SANT CUGAT: Es va fer públic que 
si arribaven aquest diners es tindrien en compte les columnes de la Sala d’Arts 
Marcials es va prometre i vol saber com està.   
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que pressupostàriament es 
comença per les actuacions grans i quan s’hagi definit el segon paquet d’actuacions.  
 
SR. DAVIDE BONACCINI, PRESIDENT DEL CLUB D’HANDBOL SANT CUGAT: Diu 
que Sant Cugat està donant una imatge nefasta del PAV 3 pel tema dels robatoris   
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que té raó i que ho te pressent 
tant des del punt de vista de la gestió com des del punt de vista que la millora de la 
gestió comportés inversió o no.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha cap 
pregunta més.  
 
Passa al torn de precs i preguntes. 
 
4.- PRECS I PREGUNTES: 
 
SR. ALFREDO BERGUA VALLS, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PP: 
Demana que en el darrer Consell que hi hagi de l’any o el primer de l’any següent es 
presenti una memòria d’activitats d’esports en la qual es recullin també les inversions, 
una memòria econòmica. I seria bo un resum de la temporada esportiva de totes les 
entitats de Sant Cugat. Ja que és el consell d’Esports de la ciutat es donessin compte 
de les activitats que fan els clubs a nivell d’activitat esportiva i de competició. 
L’interessaria tenir-la i espera que els clubs no tinguin inconvenient en fer arribar 
aquesta informació. Demana també que consti en acta felicitar al Club de Rugby Sant 
Cugat perquè el seu juvenil s’ha proclamat Campió d’Espanya com al Cadet del Club 
de Voleibol Sant Cugat que també s’ha proclamat Campió d’Espanya. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que ja acostumen a fer memòria 
econòmica i tècnica de la temporada i pel que fa a la memòria esportiva aprofitant que 
tenim el president de la Coordinadora es pot mirar com plantejar-la, quins aspectes 
s’han de ressaltar, si es tracta de treure resultats, un rànquing, però li sembla 
interessant que quedi constància. Aprofita l’avinentesa per convidar a la premsa a 
donar opinió sobre quins son els factors més interessants. Finalment dóna les gràcies 



 

 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
altra qüestió. Desitja a tots un bon estiu. Comenta que es continuaran veient als actes 
de cloenda de temporada i dóna per finalitzada aquesta sessió.    
 
Quan són les  20:20 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, 26 de juny de 2013 


