
 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS 18/01/2012 
 
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, quan són les 19:10 
hores, s’inicia la sessió constitutiva del Consell Sectorial d’Esports, sota la presidència 
de l’alcaldessa Sra. Mercè Conesa, i amb l’assistència dels membres relacionats al full 
annex.  
 
Actua com a Secretària-delegada la Sra. Amelia Castellanos Fernández. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Salutació alcaldessa 
2. Constitució del Consell Sectorial d’Esports  
3. Torn obert de paraules 
4. Presentació de la proposta de reglament del Consell Sectorial d’Esports 
5. Presentació de les línies estratègiques de la Regidoria d’Esports pel període 

2012-2015 
 
1. SALUTACIÓ ALCALDESSA 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Dona la benvinguda a tots els 
assistents, presenta al Sr. Xavier Tizón Nogueras, Regidor d’Esports i Agermanaments 
i al Sr. Francesc Carol Alferez, Regidor Delegat de Presidència, Relacions 
Institucionals i Participació Ciutadana. Comenta que el Consell Sectorial d’Esports 
estarà presidit per l’Alcaldessa o per delegació pel Regidor Sr. Xavier Tizón 
 
2. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS  
 
SRA. AMELIA CASTELLANOS FERNÁNDEZ: Procedeix a la lectura del Decret 
d’Alcaldia pel qual es designen els membres del Consell Sectorial d’Esports, 
seguidament  a la lectura de l’Acta d’Elecció dels membres de designació Aleatòria del 
Consell de Ciutat i dels Consells Sectorials i finalment a la lectura de la relació de 
persones que han demanat formar part del Consell i encara no han estat nomenades. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Considera constituït el Consell 
Sectorial d’Esports i procedeix a l’elecció de la Vicepresidència. Demana entre els 
presents s i hi ha alguna candidatura.  
 
SRA. LILIANA PUCCI ORANDA, REPRESENTANT DE ASDI SANT CUGAT: Es 
proposa per a la Vicepresidència i no existint cap altre candidatura és nomenada per 
unanimitat.  
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Demana  a la Sra. Liliana Pucci 
Oranda que segui a la taula de presidència. Seguidament proposa la creació de les 
següents taules de treball formades pels membres del Consell: 
 
 

 Model esportiu de la ciutat. 



 

 Instal·lacions esportives. 

 Economia. 
 

3. TORN OBERT DE PARAULES. 
 

SR. OSWALDO ROMERO IMBERNÓN: Demana si una entitat pot tenir diverses 
persones a les Taules. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: En principi s’haurien de distribuir 
entre els membres del Consell, però l’objectiu seria que ens distribuíssim i que  cada 
entitat apostes per una taula de treball que no siguin molt nombroses i permetin 
intercanvi d’informacions, el màxim de transparència i el màxim de rebuda 
d’aportacions. Les taules han d’estudiar les línies i ser acordades en aquest Consell. 
Considera que cada  representant hauria d’escollir una de les taules. 
 
SRA. LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA 
D’ENTITATS: Demana que es permeti la participació ciutadana a les Taules i 
manifesta el seu interès en participar en les 3 taules. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Proposa obrir un període per què 
les entitats s’inscriguin a les Taules de Participació i en funció de l’aforament es 
proposarà regular o no el número d’assistents. 
 
SR. XAVIER FORNELLS I SALA, DIRECTOR DE  L’ÀMBIT DE SERVEIS A LES 
PERSONES: Comenta que el Reglament no limita jurídicament la participació i 
demana ratificar l’esborrany del Reglament que es va entregar als membres del 
Consell 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Proposa engegar amb aquestes 
taules de participació i que a partir del 19 de gener les entitats comuniquin a quina 
Taula volen participar. Seguidament passa al següent punt de l’ordre del dia: 
 
4. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE REGLAMENT DEL CONSELL 

SECTORIAL D’ESPORTS 
 
SR. FRANCESC CAROL ALFEREZ, REGIDOR DELEGAT DE PRESIDÈNCIA, 
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Procedeix a la 
presentació de la proposta del Reglament del Consell i la sotmet a ratificació. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Obre torn de paraules. 
 
SRA. LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA 
D’ENTITATS: Quant als nomenaments i cessaments dels membres de les Taules i 
Comissions: Demana que en comptes de ser nomenats i cessats per la  Presidència  
del Consell sigui consensuat pel Ple del Consell. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Comenta que és un tema de 
reglament però que es designa a proposta del Consell. Que al proper Consell es 
portaria la llista de membres, el Consell ho hauria d’aprovar i la Presidència  faria el 
nomenament.  



 

Explica que el Ple Municipal és qui aprova el Reglament. Per tant, primer el Consell 
dóna el vist-i-plau, després el Ple Municipal l’aprova i finalment s’ha de sotmetre a  30 
dies a  informació pública. 
 
SR. ALFREDO BERGUA VALLS, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PP: 
Demana aclarir l’article 2.2, ja que no explica quines són les funcions específiques del 
Consell Sectorial d’Esports.  
 
FERRAN DOMINGUEZ BENITO, CAP DEL SERVEI D’ESPORTS: Comenta que en 
punt 2.1 ja especifica les funcions generals i les llegeix. Diu que es va incloure el punt 
2.2. per tal que els membres poguessin incloure alguna funció específica. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Explica que si no hi ha cap 
proposta aquest article quedaria eliminat. 
 
SR. ALFREDO BERGUA VALLS, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PP: 
Demana que s’obri un temps per poder fer aportacions. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Proposa obrir un termini per tal que 
es facin arribar les diferents propostes i sotmetre-les a aprovació.  
 
SR. PERE SOLER, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PSC: Diu que en el 
Reglament no posa els noms de les Taules i les seves diferents funcions. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Comenta que aquest punt queda 
obert per poder afegir altres taules de participació.  
 
SRA. LOURDES LLORENTE MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA 
D’ENTITATS: En relació l’article 2.2, punt 8, demana fixar el número màxim de 
persones.  
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Respon que si , i que ja es va fer el 
sorteig i es van nomenar 3 persones. 
 
SR. JOAN CALDERON, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUA: 
Proposa obrir un termini per acabar de perfilar els apartats del Reglament que han 
quedat oberts. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Emplaça a obrir aquest termini i a 
que es presentin les esmenes per escrit. Seguidament passa al següent punt de l’ordre 
del dia: 
 
5. PRESENTACIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA REGIDORIA 

D’ESPORTS PEL PERÍODE 2012-2015 
 
SR. XAVIER TIZÓN NOGUERAS, REGIDOR D’ESPORTS: Presenta els 5 eixos 
teòrics de la Regidoria d’Esports: 
 

 Participació 

 Dimensió social de l’esport 



 

 Sistema de valors 

 Instal·lacions esportives 

 Projecció interna i externa de l’esport 
 
Finalment emplaça a tots els membres del consell a fer arribar noves propostes i 
comenta que aquest és un Consell obert que està disposat a acceptar i consensuar 
qualsevol proposta. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Dona les gràcies al Regidor Sr. 
Xavier Tizón i obre torn de paraules. 
 
 
SR. ANGEL SANCHÍS MORENTE, REPRESENTANT DEL CLUB DE VOLEIBOL 
SANT CUGAT: Pregunta si es pot delegar la participació en les Taules de treball i quin 
és el poder de decisió de les Taules de Participació.  
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Respon que sí que es pot delegar i 
que les propostes de cada una de les Taules s’han de validar pel Consell.  
 
SR. SALVADOR MASIP BELDAD, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL CIU: 
Demana que s’estableixi un termini per presentar les esmenes i propostes. 
 
SR. XAVIER FORNELLS I SALA, DIRECTOR DE  L’ÀMBIT DE SERVEIS A LES 
PERSONES: Proposa que aquest termini s’estableixi abans del proper Ple i que les 
esmenes es facin via internet per tal de poder ser més àgils. 
 
SR. JORDI FORCANO DRETS, REPRESENTANT DEL CLUB TENNIS NATACÓ 
SANT CUGAT: Diu que aquest Consell té caràcter consultiu i de participació, i demana 
als polítics que deixin de “buscar tres peus al gat” en temes de reglamentació”, ja que 
no és un òrgan decisiu i que l’important és posar a sobre de la taula temes per 
debatre. 
 
Sr. RAUL ROMERO MUÑOZ, REPRESENTANT DE L’ESCOLA GERBERT 
D’ORLHAC: En relació Article 12, demana començar a decidir qui serà la persona 
representant de cada Taula. Per tal de ser designades per la presidència del Consell. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Proposa una nova de reunió amb 
els següents ordres del dia: 
 
1. Aprovació del Reglament. 
2. Llista de persones que participen a cada Comissió, per poder designar-les i 
començar a treballar 
 
Proposa fixar una data per tal que totes les entitats puguin fer aportacions al nou 
reglament. 
 
Proposa nova reunió abans del 20 de febrer per tancar Reglament i Taules de 
Participació. 
 



 

SR. , REPRESENTANT DE LA HÍPICA SEVERINO: Sobre les Taules de treball diu 
que els títols són interessants, però que el primer que necessita saber és quin és 
l’actual model esportiu del consistori i per on el volen modificar per poder decidir si 
estan d’acord o si volen prendre algun altre camí i de quina taula de Treball vol formar 
part. Demana saber on pot trobar aquestes orientacions de futur. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Diu que les orientacions de futur les 
ha presentat el Regidor però que hi haurà una documentació de base que servirà per 
fer el treball i reflexionar entorn al model i el treball que se està fent, el sistema OMET, 
entre d’altres coses. Una de les eines que tindrem a l’abast és el mapa d’equipaments 
i també la partida d’inversions a nivell d’equipaments esportius. Per exemple, a la taula 
sobre instal·lacions esportives es tracta de que cada entitat exposi les necessitats i 
demandes de cada instal·lació perquè les Entitats són usuàries. 
 
Comenta que el context és molt complicat i que hi haurà demandes que no es podran 
atendre, i que un dels objectius del Consell serà prioritzar, ja que les partides seran 
limitades. 
 
SR. , REPRESENTANT DE LA HÍPICA SEVERINO: Pregunta si tindran accés a 
aquesta informació abans o després d’haver de decidir si volen participar en una taula 
o no. 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Diu que creu que es pot decidir 
sense aquesta informació de base i que es pot apuntar a totes tres.  
 
SR. , REPRESENTANT DE LA HÍPICA SEVERINO: Diu que per apuntar-se a alguna 
li agradaria saber quin és el moment present i quin és l’objectiu d’aquestes taules i 
treballar per uns objectius 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Diu que el que plantegem es 
“construïm els objectius entre tots”, que la participació dóna la volta a tot això, i que és 
millor que els objectius siguin consensuats entre tots.  
 
SR. ALFREDO BERGUA VALLS, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PP: 
Diu que ell es pren molt seriosament aquest Consell perquè li agrada l’esport i vol el 
millor i per això s’ha permès la llicència de preparar-se un discurs perquè creu que el 
que ha de dir és important, no vol posar pal a les rodes i creu que si li sembla que el 
reglament te un buit ho ha de dir.  Saluda a l’Alcaldessa, al Regidor i a totes les 
persones que representen l’àmbit de l’Esport en general. Diu que espera que la 
presència de l’Alcaldessa sigui habitual perquè la seva presència dota de major 
importància aquest Consell. Diu que és evident, com a representant de la oposició, 
que al tenir majoria absoluta poden imposar les seves decisions, però espera que no 
ho faran. Comenta que esperava que el Regidor presentaria el seu projecte pel proper 
mandat. Diu que no li ha satisfet el que ens ha dit. Esperava que s’obrís un procés per 
elaborar un pla estratègic de l’esport i que es lliuraria un document de treball per poder 
fer les aportacions. Recorda al regidor que ha ofert la seva col·laboració en el que 
necessiti.  
 
SR. PERE SOLER, REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PSC: Comenta que al 
seu grup li semblen bé les línies estratègiques, però que han trobat a faltar l’eix del 



 

finançament i l’esponsorització. Són optimistes en aquesta nova etapa del Consell i 
s’adreça a tothom per dir que treballaran plegats, que intentaran que l’esport a Sant 
Cugat segueixi endavant 
 
SRA. MERCÈ CONESA PAGÈS, ALCALDESSA: Demana que amb data màxima del 
10 de febrer ens facin arribar totes les aportacions per poder incorporar-les i poder-nos 
reunir prèviament del Ple Municipal per aprovar el Reglament.  
 
També proposa començar a convocar les Taules de Participació per tal de poder 
començar a treballar. 
 
 
Comenta que l’Esport és molt important i que no pivota només des de la política 
municipal sinó que és l’activitat i l’aportació de cada una de les entitats les que fan 
possible la pràctica de l’esport, per tant s’han d’elaborar conjuntament aquests 
objectius de futur 
 
Dilluns el President de la Generalitat inaugura el nou mòdul esportiu del CAR de Sant 
Cugat. Que s’està treballant un conveni amb el CAR per poder aprofitar instal·lacions 
esportives.  
 
Quan són les  20:15 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, 18 de gener de 2012 
 


