
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS 
10/12/2012 
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, quan són les 19:06 
hores, s’inicia la sessió ordinària del Consell Sectorial d’Esports, sota la presidència 
del Sr. Xavier Tizón Nogueras, regidor d’Esports i Agermanaments, i amb l’assistència 
dels membres relacionats al full annex.  
 
Actua com a secretària delegada la Sra. Amelia Castellanos Fernández. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del C.S.E. del 25 de 

setembre  de 2012. 
2.- Presentació de la Intercontinental Cup 2013  CPISRA  a càrrec de la tinent 

d’alcalde de Serveis a la Ciutadania i regidora de Gent gran, Igualtat i 

Cooperació, Sra. Susanna Pellicer. 
3.- Presentació de l’avantprojecte del pressupost municipal d’esports 2013 
4.- Informe i valoració del treball realitzat per les diverses Taules de Participació 
5.- Informe actuacions d’arranjament i millora realitzades a les instal·lacions. 
6.- Elecció i nomenament si s’escau de la vicepresidència del Consell. 
7.- Precs i preguntes. 
 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Saluda i dóna les gràcies 
per respondre a la convocatòria del Consell Sectorial d’Esports que serà l’últim del 
2012. Presenta a la tinent d’alcalde de Serveis Socials Sra. Susanna Pellicer i la 
tècnica de l’àrea Anna Soler que exposaran el punt número 2 sobre el projecte del 
Campionat Intercontinental que rebrem a la nostra ciutat. Sense més preàmbuls 
comença amb l’ordre del dia. 
 
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 SETEMBRE DE 2012. 
 
 
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 DE LA INTERCONTINENTAL CUP 2013  CPISRA  A CÀRREC 

DE LA TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA CIUTADANIA I REGIDORA DE 
GENT GRAN, IGUALTAT I COOPERACIÓ, SRA. SUSANNA PELLICER. 

 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula a la Sra. 
Susanna Pellicer. 
 
 



 

 
 
SRA. SUSANNA PELLICER , TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA 
CIUTADANIA I REGIDORA DE GENT GRAN, IGUALTAT I COOPERACIÓ:  Saluda i  
agraeix la invitació al Consell Sectorial que li resulta familiar per moltes cares però que 
és diferent al que presideix i que això li agrada molt. Estan aquí per comentar un dels 
22 projectes que tenim com a ciutat d’aquí a final de mandat, que és la Copa 
Intercontinental 2013. Abans de tot per això vol aprofitat la oportunitat que té d’estar 
davant del món de l’esport, per agrair a les entitats esportives que han col·laborat en 
aquesta setmana passada en els primers jocs Santculímpics de Sant Cugat. Agraeix 
especialment a la UESC en la seva secció de bàsquet, al Santcu amb el futbol, a la 
secció d’atletisme del Club Muntanyenc en les competicions d’atletisme perquè entre 
aquests clubs han ajudat a què una ciutat com Sant Cugat hagi pogut celebrar uns 
jocs. Darrera es veuen algunes de les imatges que es van treure durant aquesta 
setmana. Diu que han estat molt presents amb el regidor a totes les competicions. Que 
Sant Cugat ha demostrat un cop més sobretot a l’acte de clausura que és una ciutat 
solidària. Només veure la cara dels nois, l’esforç, els valors que aquest tipus d’esport 
implica ja va valdre la pena. Aquestes activitats només es poden fer en un lloc com 
Sant Cugat perquè tenim la sort de tenir 4 tallers escola d’aquest tipus i per tant la 
“moguda” la tenim a la pròpia ciutat. Els Santculímpics han estat uns jocs molt discrets, 
petitets que van començar com una proposta de la taula de persones amb discapacitat 
que porta molt bé l’Anna i a partir d’allà es van fer un projecte amb un mínim de 
pressupost. Tot s’ho han fet ells, les medalles, una mica de patrocini per aquí, una 
mica per allà i creu que al final aquestes 200 persones van demostrar que amb esforç 
es poden superar moltes barreres. Per tant creu que tant ASDI, ATAM, Geroni de 
Moragues com La Residència Sant Medir que són les entitats que varen fer de 
voluntàries i que creu que d’alguna manera han après perquè al veure aquests nois al 
final del dia deien que ens queixem de moltes coses i potser no ens hauríem de 
queixar de tantes i veure com ho fan també aporta una experiència personal molt 
important. 
 
Explica que estan aquí per presentar la Intercontinental Cup i fa una mica d’història de 
com arriba a Sant Cugat. El president de la Federació Catalana de persones amb 
paràlisi cerebral i de la Federació Espanyola, que en aquest cas és la mateixa 
persona, el Carles Muñoz, que és de Sant Cugat, fa uns mesos li va presentar a 
l’Alcaldessa i a d’altres persones la possibilitat de presentar a Sant Cugat com a seu 
d’aquests Jocs. En aquell moment es competia amb Portugal que tenia una bona 
candidatura i des d’aquí va sortir el compromís de que si finalment sortia escollit Sant 
Cugat la ciutat hi col·laboraria. 
Per tant es va presentar Sant Cugat com a candidatura i després d’una selecció que 
es fa conjuntament des del Comite Paralímpic Espanyol es selecciona Sant Cugat. La 
Copa Intercontinental està adreçada a persones amb paràlisi cerebral lleugera. Quan 
van veure uns vídeos es van quedar sorpresos del nivell de tecnificació. Per tant és 
important ressaltar que són paràlisis cerebrals lleugeres, persones que estan 
afectades per hemiplegia o altres lesions d’equilibri i coordinació motriu però que són 
capaces de desplaçar-se pel seu propi peu. Les regles de la FIFA són les que regulen 
el Campionat amb algunes adaptacions que intentaran millorar les opcions dels partits.  
 
 
 



 

La Intercontinental Cup es celebrarà a Sant Cugat Del 27 de juliol al 10 d’agost. Les 
dates no són les més adients, però és quan els clubs acaben de fer les seves activitats 
i sobretot quan els esportistes deixen de fer la seva vida normal i poden perquè ve 
gent de tot arreu. Les 8 seleccions que guanyin després se’n van a competir al 
Mundial, per tant són un nivell molt alt i no poden deixar les seves feines ni als seus 
clubs durant l’any. 
L’objectiu bàsic és millorar el desenvolupament i promoció de l’esport per persones 
amb discapacitat. Hi ha varis agents implicats, més de 3.000 persones entre 
esportistes i acompanyants. Això suposarà una moguda a la ciutat, i esperen que 
tingui ressò mediàtic, Un esdeveniment d’aquestes característiques implica treballar. 
De fet ja ho han fet amb diferents àrees de l’Ajuntament i ara implica treballar amb 
gent de fora de l’Ajuntament: entitats col·laboradores, mitjans, administracions, entitats 
esportives i socials i associacions esportives de persones amb paràlisi cerebral. Creu 
que la clau de l’èxit és la col·laboració de les entitats i de les persones voluntàries. En 
aquest sentit demanaran una cosa molt concreta que els clubs i entitats podeu fer, i és 
que els ajudin en el voluntariat. 
 
Passa la paraula a l’Anna Soler per tal que els expliqui quin tipus de voluntariat cal i 
després hi haurà torn de preguntes.  
 
SRA. ANNA SOLER, TÈCNICA DE SERVEIS SOCIALS: Diu que explicarà la 
competició i sobretot la part més important que és la del voluntariat. Tal com  
comentava la Sra. Susanna Pellicer, hi haurà més de 3000 persones, això vol dir una 
competició amb molta gent, molts esportistes i amb molts acompanyants que també 
caldrà tenir més o menys controlats.  Les persones que vinguin arribaran a la Vil·la 
universitària la majoria tot i que algunes també s’instal·laran als hotels de Sant Cugat. 
Tot això s’està lligant amb la Federació i també la gestió i organització de les persones 
voluntàries perquè caldran moltes. Pensa que també és interessant que les entitats 
esportives estiguin al dia de la competició, i la intenció des de la Oficina de Voluntariat 
Municipal és comptar amb elles a l’hora de fer la crida de persones voluntàries.  
Explica que es farà una crida a tota la ciutadania en general, no només a les entitats 
esportives, també a les entitats socials, entitats de persones amb incapacitat 
intel·lectual que ja s’estan començant a involucrar, però el fet que sigui de finals de 
juliol a principis d’agost no és fàcil per a les entitats ni per a les persones voluntàries. A 
continuació passa un Power Point explicatiu dels tipus de voluntariat que faran falta 
(s’adjunta a l’acta). Finalment passa un vídeo en relació a la Copa Intercontinental de 
persones amb paràlisi cerebral. 
 
SRA. SUSANNA PELLICER , TINENT D’ALCALDE DE SERVEIS A LA 
CIUTADANIA I REGIDORA DE GENT GRAN, IGUALTAT I COOPERACIÓ:  Dóna 
per finalitzada la seva intervenció. Comenta que a través d’Esports aniran rebent la 
informació. També diu que a nivell d’escola estan treballant perquè volen implicar 
molta gent i s’està fent un concurs per la mascota per tal que tots els nens i nenes de 
Sant Cugat hi participin. Diu que el Xavi (el jugador del Barça) és el patró d’aquest 
esdeveniment, i que es farà una presentació amb la premsa a la que vindrà ell ja que 
es coneix bastant i té molt bona relació amb la Federació i que se’ls convidarà per anar 
donant més informació. Es posa a la seva disposició, i diu que els agradaria que 
poguessin col·laborar encara que saben que el temps és curt perquè és aquest estiu, 
però que després d’aquest esdeveniment la ciutat serà més humana a part de molt 
més esportiva també. Finalment dóna les gràcies.  



 

 
 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dóna les gràcies a la Sra. 
Susanna Pellicer i a Sra. l’Anna Soler, i passa al punt 3 de l’ordre del dia. 
 
3. PRESENTACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 

D’ESPORTS 2013: 
 

SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Abans de passar-li la 
paraula al Sr. Xavier Codina director de l’Àrea d’Esports, excusa la presència del 
company d’Iniciativa per Catalunya senyor Joan Calderon i demana que aquest fet 
quedi reflectit a l’acta.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Saluda i diu que farà una 
presentació a grans trets, més que de les xifres de la intencionalitat, ja que tots 
coneixen la estructura pressupostària de l’Àrea, que és molt similar a la dels altres 
anys. Diu que és un avantprojecte perquè en el Ple Municipal del mes de novembre es 
va fer l’aprovació inicial d’aquest pressupost per part dels grups municipals i en 
aquests moments està en període d’al·legacions, que ja han finalitzat i al Ple de 
desembre es votarà l’aprovació definitiva. Les intencionalitats a grans trets no es 
modifiquen tot i que a les xifres pot haver-hi alguna variació per les al·legacions o 
acords. Passa un Power Point explicatiu que s’adjunta a l’acta. 
 
Resta a la seva disposició i dóna les gràcies. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta. 
 
SRA. LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA 
D’ENTITATS: Diu que la documentació relativa als pressupostos no els ha arribat i 
que per tant difícilment ho podien mirar amb temps. L’exposició ha estat molt didàctica 
però es queda amb les ganes d’haver pogut mirar la documentació i haver pogut 
valorar. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Explica que l’Ajuntament te un 
procés que és l’audiència pública del pressupost on es fa la primera presentació i 
després hi ha un procés d’al·legacions: les persones que volen fer-ne han de venir a 
l’Ajuntament a veure el pressupost. Els únics que tenen tot l’avantprojecte de 
pressupost són els grups municipals, que ho debaten en el Ple Municipal. El 
pressupost va en un procés paral·lel que pensa que s’ha de pol·lir, però en els 
Consells Sectorials únicament s’avança alguna dada, i s’expliquen els objectius i les 
tendències, però el procés pressupostari i d’al·legacions regeix per a totes les àrees. 
Demana disculpes per no haver pogut dur a terme la presentació en el termini però diu 
la estructura pressupostària és molt estable i les xifres més destacades com les 
d’inversions ja es van parlar en el Plenari anterior i en les Taules. 
 
 
 
 



 

 
SR. ALFREDO BERGUA VALLS, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PP: 
Diu que la presentació d’aquest avantprojecte és molt interessant però creu que 
s’hauria de fer amb una mica més de rigor, perquè està molt bé sumar xifres segons 
interessa al govern. Que el seu grup municipal el Partit Popular ho va demanar i li 
varen dir que ja el tenien, però a ell no se li va lliurar, com tampoc a la resta de 
membres del Consell, per això l’ha buscat per un altre costat. Veu que la convocatòria 
anual de subvencions per Entitats esportives baixa quasi un 20 %, un 18,70 % , no un 
11 com s’ha intentat vendre aquí sumant conceptes. Comenta que encara que estem 
en una situació complicada i ens fem càrrec això s’ha d’explicar. Si les subvencions 
baixen un 18,70 i se’n van a 90.000 en front als 110.700 que hi havia fa un any s’ha de 
dir i fer un comparatiu. No es poden donar les xifres així quan la gent no té un 
document davant per poder veure quant es donava l’any passat. Dit això, demana al 
regidor que contestis què li sembla (no té res en contra dels altres àmbits i se’n alegra 
que tinguin aquestes xifres en subvencions) que a l’àmbit de Cultura les subvencions 
d’aquest any passin de 93.914 € a 220.000, un 135 %, i que el global de l’àmbit de 
Cultura rep ajuts de 456.000 €. Creu a Cultura se l’ha d’ajudar, però que a Esports 
també, perquè l’impacta de l’esport a Sant Cugat quantificat des de les escoles a les 
entitats esportives és una lluita de fa molts anys, però que uns pugin i els altres baixin 
s’ha d’explicar. Realment el Consell d’Esports està també per parlar d’aquestes 
qüestions i  han de conèixer aquestes situacions. El que no es pot fer és plantejar aquí 
molts números però sense veure una comparativa respecte a l’any anterior perquè 
estaria molt millor si realment tinguessin les dades per comparar. I finalment una cosa 
que venen denunciant des que es va iniciar la legislatura i també ho va denunciar el 
regidor durant aquest darrer Consell al qual no va poder assistir respecte a la 
racionalització de recursos, optimització quant a la estructura burocràtica i 
administrativa, quant a la estructura del departament a nivell de regidoria i càrrecs de 
confiança. Demana si hi ha alguna previst fer alguna reducció d’àmbit d’aquest tipus.  
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Es compromet a mirar-li exactament 
aquest tema del pressupost de Cultura. El que si li diu és que precisament creu que es 
va parlar fa dues taules econòmiques. Esports rep una subvenció que és el que 
s’anomena en espècies, que són les instal·lacions esportives. Cultura no rep 
equipaments, rep només subvenció econòmica. Inclús aquest any s’ha quantificat la 
exempció del preu públic sobre instal·lacions esportives que utilitzen les Entitats 
usuàries i que està quasi al voltant de 1.800.000 € com a subvenció en espècies. 
Esports no es recolza només econòmicament, també Cultura rep aquest suport d’altres 
àrees a nivell Brigada, però a nivell equipaments ni de bon tros utilitzen aquest volum 
de hores setmanals. Aquesta és l’explicació. Es compromet amb el Sr. Bergua a mirar 
exactament que és això de l’àrea de Cultura, i li comenta però que molts d’aquests 
temes també s’estan debatin a la Taula. Demana al Sr. Ferran Dominguez si vol fer 
algun comentari. Diu que no. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Diu que per la part 
pressupostària queden aclarides les seves preguntes, i respecte a la que li transmetia 
en segon terme, que era la de la reducció de la plantilla de l’àrea d’Esports, la resposta 
és que no. 
 
 



 

SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB KARATE SANT CUGAT: Diu que no sap si ho ha 
escoltat be però li agradaria saber el tant per cent que suposen del pressupost les 
subvencions, perquè es parla de si ha baixat, si ha pujat, però respecte a tot el conjunt 
del pressupost demana si te tant el percentatge de les indirectes de les instal·lacions 
com les que són específiques a nivell econòmic. Aprofita per preguntar si hi ha algun 
tipus d’ajuda a l’IBI o el lloguer de les instal·lacions que lloguen les entitats. 
 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Comença pel final, i diu que els 
clubs esportius que tenen instal·lacions pròpies no tenen cap ajut sobre l’IBI. Creu que 
tant en les taules de participació com en l’anterior Plenari amb el tinent d’alcalde 
d’Economia,ja va sortir el tema i que, com que hi ha com a mínim un parell d’entitats 
que tenen instal·lacions pròpies, es va posar sobre la taula un compromís de parlar-ho 
i d’estudiar-ho però no hi ha cap resolució. 
Respecte als espais que puguin llogar les entitats esportives, la convocatòria oberta 
d’Entitats Esportives ja fa anys que te un apartat que és de lloguer d’espais esportius. 
que funciona previ consens. Es disculpa per no tenir les bases davant, i diu que és una 
xifra limitada percentualment respecte els ajuts que hi ha a la convocatòria i les bases. 
En aquests moments la única entitat que té consens és el Club d’Aeromodelisme; al no 
poder-li oferir nosaltres pel desenvolupament de la seves activitats un equipament 
municipal ells tenen aquell espai en lloguer i reben una subvenció en el percentatge 
que la convocatòria digui. Això ja fa molts anys que es fa així. Però clarament això s’ha 
de pactar perquè si no imagini que ara les 30 entitats de la ciutat lloguen equipaments, 
és impossible. Respecte a la informació que vostè i el Sr. Bergua demanen, quan 
s’expliquen les tendències s’agrupen les xifres però es poden donar una a una. 
Respecte a això, l’any passat la convocatòria màxima estava pressupostada en 
110.700 €. Com ha dit el Sr. Bergua aquest any són 90.000, és un 18,7 % de 
decrement. Aquella petita bossa de subvencions directes era de 3.000 € l’any passat i 
s’ha mantingut. El conveni del Club Muntanyenc ha pujat però té una explicació: no es 
presenta a la convocatòria oberta i abans el conveni del Club Muntanyenc només 
incloïa una petita subvenció per la Marxa Infantil i per la Mitja Marató. Enguany al tenir 
3 seccions i moure un volum ells renunciaven a presentar-se a la convocatòria oberta 
a petició seva. De la convocatòria oberta restem una part d’aquells diners, per tant 
aquesta baixada de 110.700 € a 90.000 és un 18,7. No seria exactament així tampoc 
perquè d’aquesta xifra està extreta la part proporcional que l’any passat estava 
destinat al Club Muntanyenc. Hi ha un percentatge que és la part proporcional que 
més o menys li tocava al Club Muntanyenc. Per tant la baixada pressupostària és del 
18,7 però la realitat no és aquesta baixada. S’haurien de posar 7.000 € menys, per tant 
estaríem parlant de 110.700 € contra 97.000 o 98.000 €, però aquests 7.000 o 8.000 € 
són els proporcionals que li corresponen al conveni del Muntanyenc que ha crescut en 
un 150%.  
 
Quant al tema de les escoles públiques estava pressupostat en 8.000 l’any passat i 
aquest any són 6.800, una baixada del 15%.  
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB KARATE SANT CUGAT: Diu que el que ell 
preguntava és respecte al global quin tant per cent suposen les subvencions, perquè 
ell creu que les subvencions són un percentatge molt petit. Li agradaria saber quina 
quantitat és.  
  



 

SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que si ha entès bé la pregunta, 
això ho han comentat abans. Demana que es torni a passar la transparència de 
Despeses vàries, concessions, subvencions. Sobre el pressupost d’Esports les 
subvencions representen un 9,1%. No té el càlcul una a una però això és la mitja. L’1,8 
€ de l’exempció del preu públic seria un no ingrés. Quant al que s’ingressa per lloguer 
d’instal·lacions, no té aquesta xifra. De fet s’està exposant el pressupost de despeses i 
no el d’ingressos i la veritat és que a l’àrea d’Esports el dèficit entre els ingressos i les 
despeses propis és espectacular.  
Bàsicament l’àrea d’Esports d’ingressos pot tenir els lloguers i algun conveni que hi ha 
amb promotors d’activitats a la via pública. Totes les noves com la Sant Silvestre i la 
Cursa Dir vénen finançades. L’Àrea d’Esports té 4.500 € en ingressos de patrocini en 
metàl·lic, i desprès les espècies del Cros. Amb les concessions no es guanyen diners. 
Els diners que es donen es diuen subvenció municipal compensatòria, això significa 
que és impossible guanyar diners amb les instal·lacions perquè tots els horaris estan 
cedits a les entitats. Com a molt es podem explotar al matí o al migdia. Però les 
instal·lacions estan totes cedides a entitats a partir de les 16-17 h, que són els 
moments que hi hauria opcions de llogar, per tant en alguna concessió pot haver algun 
ingrés però és mínim i per tant és aportació municipal perquè les instal·lacions són 
deficitàries. L’únic que pot explicar és que aquest contracte determina que aquesta 
xifra és màxima, significa que si l’empresa que està gestionant aquella instal·lació es 
passa o necessita més diners no els cobra. Això és una formula contractual que es diu 
Risc i ventura. Risc perquè si es gasta més no es cobra i ventura que si fos una bona 
explotació desprès l’empresa s’emporta un percentatge del benefici del compte 
d’explotació. Diu que si volen es pot tractar d’aquest tema en alguna taula de 
participació perquè no se n’ha parlat mai.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta més respecte a aquest tema. 
 
Passa al punt 4 de l’ordre del dia. 
 
4. INFORME I VALORACIÓ DEL TREBALL REALITZAT PER LES DIVERSES 

TAULES DE PARTICIPACIÓ. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Comenta que com ja 
saben són tres: la taula d’instal·lacions, la d’itineraris esportius i la d’economia. Passa 
la paraula al cap de servei que parlarà de la taula econòmica.  
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Es disculpa per la seva 
afonia. Diu que com ja saben tots els membres d’aquest Plenari, s’ha iniciat en aquest 
últim darrer trimestre del l’any i el primer de la temporada l’activitat de les tres Taules: 
l’econòmica, la que abans anomenàvem model esportiu i ara s’anomena Itineraris i la 
Taula d’Instal·lacions. Aquestes taules han tingut una periodicitat aproximada d’una 
reunió al mes: la Taula econòmica ha tingut 2 reunions, la Taula d’Itineraris esportius 2 
reunions i la Taula d’Instal·lacions només ha pogut fer una reunió. La Taula 
d’instal·lacions va fer un repàs de totes les actuacions; a l’ordre del dia d’aquest 
Plenari tornarà a sortir però ja la tenen a l’acta. També es va parlar del tema de l’esforç 
que ha fet l’Ajuntament d’obrir els Pavellons els diumenges a la tarda, ja que aquesta 
era la demanda que hi havia per part de les entitats.  
 



 

També es va demanar a les entitats com a compensació que no espongessin massa el 
recurs dels horaris de dissabte al matí, dissabte tarda i diumenge matí i concentressin 
el màxim d’activitats en aquests horaris a fi i efecte de no haver d’obrir diumenge a la 
tarda si no era necessari i aquest esforç de racionalitzar al màxim s’ha realitzat per 
part de les entitats.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Eloi Rovira per parlar de la Taula d’instal·lacions. 
 
SR. ELOI ROVIRA, COORDINADOR D'ENTITATS ESPORTIVES: Diu que com 
comentava el Sr. Ferran Dominguez, només han pogut fer una sessió. En aquest cas 
varen exposar la situació dels arranjaments que havien realitzat durant el 2012 i els 
que quedaven per fer. A l’informe tenen tot el detall del que s’ha fet a les petanques, a 
les piscines, al Gimnàs de Mira-Sol i a Can Magí. També es parla de com s’havia 
procedit aquest any i com deia el Sr. Xavier Codina s’avança la xifra que tindrien al 
pressupost per inversions que depenien de la DIBA i es detalla una mica les 21 
accions que des de l’àrea es tenen pressupostades per unes possibles actuacions, 
que dependrà de la xifra final que quedi el que podran fer i com combinar-ho per 
intentar fer una gran extensió en el terreny. Es va explicar la obertura dels Pavellons el 
diumenge, l’esforç econòmic que feia l’ajuntament per poder cobrir aquesta necessitat i 
també es va remarcar l’esforç de les entitats per compactar al màxim la seva activitat i 
que aquesta despesa no fos exagerada. Un cop exposat això es varen recuperar 
temes que s’havien parlat en els tres sessions anteriors abans del plenari de l’estiu. 
Per les properes taules s’intentarà avançar en el tema del pressupost conforme vagi 
avançant el procés d’aprovació i els temes que van sortir en les anteriors. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta al respecte.  
 
SRA. LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA 
D’ENTITATS: Diu que no li ha donat temps de llegir l’acta del Plenari del mes de maig. 
Comenta que en l’informe diu que per tal de realitzar les 21 actuacions previstes 
seguiran els criteris que es varen establir en aquell plenari, però ara no els recorda. 
Demana si els pot recordar. 
 
SR. ELOI ROVIRA, COORDINADOR D'ENTITATS ESPORTIVES: Diu que en les tres 
taules que es van realitzar abans del plenari de maig, es van desenvolupar d’acord 
amb els membres uns possibles criteris a traslladar al plenari per què es tingues en 
compte per les noves inversions quins criteris es podien intentar seguir per prioritzar 
les inversions. Es va enviar tot per correu i en l’informe i l’acta de l’anterior plenari 
també està el text. Els criteris eren diversos. Van sortir temes de superfícies de joc, 
d’accés a pistes, confort, seguretat,  i com intentar prioritzar-ho. Això es va treballar a 
les taules, es va elevar al Plenari que ho va aprovar. Aquestes 21 accions que hi ha 
pressupostades no vol dir que es facin sinó que amb el treball de les taules, amb el 
que es fa dia a dia amb les  entitats, el seguiment que es fa de la instal·lació i els 
gestors, van recollint tot allò que està malmès i cal fer un arranjament s’han previst 
aquestes 21, però amb aquests 400.000 € caldrà veure com actuar utilitzant aquests 
criteris que es van presentar en el plenari.  
 
 



 

 
SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que en relació al treball de les 
taules quan va acabar el curs totes les Taules va fer un informe en el qual es poden 
trobar aquests criteris. Aquests informes es van elevar a Plenari, però això ja ve de les 
taules del curs passat i es te des de fa varis mesos. Els informes estan tots a la pàgina 
web del Consell Sectorial d’Esports. Aquesta documentació es va enviar pel plenari 
d’abans de l’estiu. És el treball de la temporada anterior. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta respecte a aquesta taula. 
 
Passa doncs a la tercera taula, la d’Itineraris esportius. 
 
SR. BERNAT DOMÈNECH, TÈCNIC D’ESPORTS: Saluda i comenta que se s’han fet 
dues reunions de la Taula d’Itineraris Esportius. A la primera es va fer un resum de 
com havia anat l’antiga del model esportiu i la taula va decidir treballar sobre un tema 
que va sortir aquell dia que va ser l’edat d’iniciació a l’esport en les diferents entitats i 
instal·lacions que hi ha a Sant Cugat. Van haver diferents reflexions que varen sortir i 
estan en l’informe. A la segona reunió es va parlar sobre esport i gènere, el paper de 
les dones dins l’esport a Sant Cugat, on primer els representants de la OMET i 
d’Eurofitness que són bàsicament els executors de l’ajuntament dintre de la ciutat van 
exposar les xifres de la participació femenina dins del seu àmbit i també van fer una 
petita exposició de la participació femenina dins el global de les entitats. Es van fer 
unes petites reflexions i a partir d’aquí es van alçar dos propostes al Plenari. La 
primera fer unes actuacions a secundària adreçades a un grup clarament més femení 
de les que hi ha actualment i l’altre és fer formació o suport a pares i mares per poder 
valorar més la participació femenina dins de l’esport escolar a primària.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta respecte a aquesta taula. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB KARATE SANT CUGAT: Demana si s’està 
treballant al FEM Esport de la UESC 
 
SRA. SUSANA GARCIA CUADRO, AMPA ESCOLA LA FLORESTA: Diu que  es va 
contactar amb una persona de la UESC però que el tema està aturat. 
 
SR. BERNAT DOMÈNECH, TÈCNIC D’ESPORTS: Diu que FEM Esport ha anat 
organitzant coses i tampoc es tractava d’això sinó de fer un debat sobre la participació 
femenina. El FEM Esport va treballar be amb actuacions adreçades clarament a un 
públic femení. Comenta que la representant de la UESC li va dir que aquest tema està 
aturat 
 
SR. JOSEP MARIA FELEZ, PRESIDENT DE LA PENYA BLAUGRANA SANT 
CUGAT: Demana com continuarà la taula del Model Esportiu. Si es farà un model 
esportiu, perquè s’està parlant d’un itinerari esportiu, però del Model Esportiu que era 
en un principi no s’ha fet res. 
 
 
 



 

SR. XAVIER CODINA, DIRECTOR D’ESPORTS: Diu que en el curs anterior quan van 
fer la darrera sessió del Model Esportiu es van adonar que un cop debatuts grans trets 
que també surten en l’informe final del curs passat, ciutat poliesportiva, ciutat on 
primava l’esport base i reconeixement als esports sèniors no en si mateixos sinó com 
una conseqüència del treball de base. Havien una sèrie de criteris, però es van donar 
compte que el tema del Model era complicat ja que era la taula més teòrica i més 
oberta de totes. Per consens del grup es va decidir fer una petita modificació parlant 
d’itineraris. Potser a les taules el gènere no és l’únic que forma part de l’itinerari, sinó 
també el model escolar, el model federat, el model de lleure. Al final els itineraris són la 
definició de Model, perquè al final el model és quins agents actuen a la ciutat, amb 
quin pes actuaven uns sobre els altres. És una taula teòrica però s’està reconduint bé 
en el sentit de que s’estan parlant temes que preocupen com el de l’edat de la iniciació 
i això en el fons és un itinerari, perquè itinerari vol dir en quina edat comencem a fer 
esport amb els nens i quin esport però ja no es taula de Model esportiu, va canviar per 
consens del grup. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta més respecte a aquest tema. 
 
Passa al punt 5 de l’ordre del dia. 
 
5. INFORME ACTUACIONS D’ARRANJAMENT I MILLORA REALITZADES A LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Passa la paraula al Sr. 
Ferran Dominguez, cap del Servei d’Esports. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Comenta que ja tenen 
dins de l’Informe de la taula d’Instal·lacions una relació d’activitats o accions que s’han 
desenvolupat en les instal·lacions esportives al 2012. Farà una breu descripció d’elles. 
Aquest estiu es van arranjar en profunditat les piscines Municipals d’estiu. Estaven en 
una situació delicada en que s’havien de fer actuacions o es podien derivar en aquell 
moment en un punt de no retorn en el que si a una instal·lació no li fas les actuacions 
pertinents desprès es pot haver de fer front a inversions molt més importants. Per tant 
com que tenien malmesos tots els vasos de les piscines, tots els interiors i tot el que 
tracta l’aigua per tal que estigui en les condicions apropiades i adaptar-les a més a les 
noves normatives, l’ajuntament va fer una inversió important en les piscines. També 
s’han fet arranjaments a les instal·lacions de les pistes de les Petanques municipals. 
Són petites però importants actuacions i arranjaments per desenvolupar la seva 
pràctica. S’han adequat totes les línies de bàsquet: la Federació de Bàsquet, tant la 
estatal com la nacional catalana va canviar les àrees de bàsquet, per tant es va haver 
de fer l’adaptació de totes les línies. Es va instal·lar també al camp de futbol del Can 
Magí unes xarxes de protecció pel futbol 7 per protegir la sortida de pilotes. Es va 
finalitzar l’interior de l’estadi d’Atletisme amb la instal·lació de gespa artificial amb una 
inversió molt important per part de l’ajuntament. Recentment es varen acabar de 
col·locar les proteccions al gimnàs del Catalunya, per tant s’ha eliminat la perillositat 
de la proximitat de parets, columnes i altres elements existents i ara ja es podran 
tornar a fer competicions. També està en fase de resoldre’s l’arranjament de la gespa 
de Can Magí. Les arrels dels pollancres que envoltaven tot el camp de futbol havien 



 

afectat al subsòl, per tant la instal·lació i el terreny ja presentaven ondulacions 
importants.  
S’ha fet una actuació per talar els arbres i s’ha injectat un verí a les arrels dels arbres 
per acabar de matar-los i ara aprofitant l’aturada de la competició durant les vacances 
de Nadal, a partir del 22 de desembre es procedirà a aixecar tot el paviment de gespa i 
a sanejar el subsòl que ha estat afectat per aquestes arrels. Això es farà entre el 22 de 
desembre i el 12 de gener i espera que puguin resoldre ja aquest tema. També s’ha de 
fer una rassa en un dels laterals que estan afectats pels pollancres per fora de la 
instal·lació per tal que les arrels no afectin en un futur mai més al camp i això es farà 
també durant aquest període. Aquesta és la relació d’actuacions i actuacions que 
s’han fet. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta més respecte a aquest tema. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB KARATE SANT CUGAT: Demana el temps que hi 
ha hagut entre esta actuació i l’anterior a les piscines. Quants anys havien passat 
entre una actuació i una altra de les bombes. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Diu que els motors de 
les piscines es canvien quan s’espatllen perquè tenen una activitat intensa i a més hi 
ha l’època hivernal en la que els motors s’aturen i malgrat que es desmunten de 
vegades s’espatllen. Una de les actuacions que s’ha fet a la majoria de motors que 
estan situats en fosses en les que degut al grau d’humitat i la situació treballaven en 
molt males condicions, ha estat introduir aire forçat i millorar les condicions de treball 
d’aquestes bombes. 
 
SR. SALVADOR ÁLVAREZ, CLUB KARATE SANT CUGAT: Demana el temps de 
vida dels camps de futbol. 
 
SR. FERRAN DOMINGUEZ, CAP DEL SERVEI D'ESPORTS: Diu que normalment 
una mitjana de 10 anys en funció de l’ús i de la qualitat. Al principi es parlava de 15 
anys però la realitat demostra que no és així. I més amb l’ús intensiu que se li està 
donant. Per tant el raonable és establir un període de 10 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Demana si hi ha alguna 
pregunta més respecte a aquest tema. 
 
Passa al punt 6 de l’ordre del dia. 
 
6. ELECCIÓ I NOMENAMENT SI S’ESCAU DE LA VICEPRESIDÈNCIA DEL 
CONSELL. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Fa una introducció prèvia 
a aquest punt: La representant que fins ara era vicepresidenta del Consell, la Sra. 
Liliana Pucci, va deixar de formar part de l’organització d’ASDI i per tant ha deixat de 
ser vicepresidenta  del Consell Sectorial d’Esports. S’ha portat aquest punt de l’ordre 
del dia per tornar a escollir la persona per a la vicepresidència del Consell. Comenta 
que fins a data d’avui hi havia un procés obert per tal que tothom pogués presentar la 
seva candidatura. La única candidatura que s’ha rebut és del Sr. Maurici Benito, 



 

representant del Club de Rugby Sant Cugat. (Demana confirmació d’aquest fet. El Sr. 
Maurici Benito el confirma).  
El procediment que es seguirà és el següent: si no hi ha cap més candidatura que 
encara es podria presentar ara mateix, es procedirà a l’elecció d’aquesta. Demana si hi 
ha cap més candidatura. No n’hi ha cap més. Per tant si al plenari li sembla be 
proposa aprovar-ho per assentiment. Si algú digués que no s’obriria torn de votacions 
en privat. Demana si hi ha alguna cosa a dir al respecte. Dóna per escollit el Sr. 
Maurici Benito, com a vicepresident del Consell Sectorial d’Esports i li demana que els 
acompanyi en la cloenda d’aquest Consell. Passa la paraula al Sr. Maurici Benito. 
SR. MAURICI BENITO, REPRESENT DEL CLUB DE RUGBY DE SANT CUGAT: Diu 
que la seva candidatura respon una mica a la seva experiència en la Taula econòmica. 
A molts dels resums s’ha sentit: “hem fet una miqueta, hem fet un petit resum”... Creu 
que ja porten un any i escaig d’experiència i que haurien de tenir més conclusions i 
començar a aportar coses més sòlides cap a l’ajuntament. La taula Econòmica es va 
iniciar amb experiències personals de cadascun dels clubs, cadascú explicava la seva 
història. Ara ja coneixen les històries de cada club i seria un pas important proposar ja 
coses més sòlides. I aquest és el resum de la seva candidatura.  
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Dona les gràcies al Sr. 
Maurici Benito. Demana si hi ha alguna pregunta pel vicepresident. 
 
Passa al punt 7 de l’ordre del dia. 
 
7. PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana si hi ha alguna qüestió que no hagi sortit a l’ordre del dia. 
 
SRA. LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA 
D’ENTITATS: Demana quines son les actuacions previstes pels robatoris als 
Pavellons. És un tema que ha sortit a la premsa i es va tractar en una reunió dels 
grups de participació. També demana quin es el pla que tenen per afrontar aquests 
robatoris. I comunica que d’un dels robatoris hi ha una investigació oberta a Barcelona 
i s’ha enxampat als presumptes culpables. Demana si l’ajuntament estaria interessat a 
comparèixer i explica que un dels robatoris el va patir el Club de Karate i que a ella li 
van robar el D.N.I., la targeta i la van trucar des de la policia. 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Respecte a la segona 
qüestió li demana que quan disposi de més informació li faci arribar i l’àrea ho 
estudiarà.  Quant al primer tema diu que va començar no com anecdòtic perquè ja 
s’havien produït robatoris però no de manera reiterada, i el que ha fet l’àrea d’Esports 
és posar-se a treballar de manera transversal amb Seguretat Ciutadana, amb el Tinent 
d’alcalde Jordi Puigneró. Estan treballant en quina és la línia d’actuació més adient a 
seguir per tal no de preveure perquè no es pot preveure però si de procurar que 
aquests robatoris no segueixin. Estan definint postures amb l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana que traslladaran algunes propostes sobre quina seria la millor manera de 
solucionar aquest tema i a partir d’aquí aplicaran la solució pertinent. Però en aquests 
moments  aquesta és la situació que tenim. 
 
Demana si hi ha alguna qüestió que no hagi sortit a l’ordre del dia. 
 



 

 
 
 
 
 
Abans de concloure la sessió desitja molt bones festes a tots i els emplaça a la 
propera sessió ja a l’any 2013. Finalment dóna les gràcies. 
 
Quan són les  20:25 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, 10 de desembre de 2012 


