
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER A LA CESSIÓ 
GRATUÏTA DE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A LA 
REALITZACIÓ DE CAMPUS, CASALS I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS 

 
 
 

1. ATÈS que el nostre municipi té una estructura poliesportiva, amb una presència 

molt gran de clubs esportius i amb un percentatge molt alt de llicències federatives. 

 

2. ATÈS que l’activitat esportiva no és només activitat física, sinó que també forma 

part d’un procés educatiu, d’identitat santcugatenca i transmissió de valors positius. 

 

3. ATÈS que cal posar especial atenció en la pràctica de l‘esport base i les seves 

necessitats. 

 

4. ATÈS que una de les necessitats de les entitats esportives santcugatenques és 

poder disposar en les mateixes condicions que durant el període lectiu dels 

equipaments esportius per a realitzar casals, campus i altres activitats similars 

durant els períodes de vacances.  

 

5. ATÈS que, malgrat que existeix un preu públic bonificat per a l’ús dels 

equipaments esportius municipals per entitats esportives del municipi per casals, 

campus i altres activitats similars, el cost econòmic de l’ús dels equipaments 

esportius municipals en dificulta la seva viabilitat. 

 

6. ATÈS que entitats esportives sense ànim de lucre hagin de pagar per utilitzar les 

instal·lacions esportives municipals per a realitzar casals, campus i altres activitats 

similars repercuteix en el preu d’inscripció a aquestes activitats dificultant-ne el seu 

accés per motius econòmics.   

 

 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal de 
Sant Cugat del Vallès acordi: 
 
PRIMER.-  Modificar, abans de tres mesos, els preus públics per la prestació de 

serveis en les instal·lacions esportives a fi i efecte de cedir l’ús gratuïtament de les 

instal·lacions esportives municipals durant els períodes de vacances escolars a les 

entitats esportives que en siguin usuàries durant el curs lectiu, per tal que hi puguin 

realitzar els casals, campus i altres activitats similars. 

 

 



 

SEGON.- Comunicar l’adopció de l’anterior acord en sessió del plenari del Consell 

Sectorial d’Esports, a la Coordinadora d’Entitats Esportives, al Sant Cugat Creix i a 

tots clubs esportius de la ciutat.  

 
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, 31 de gener de 2018 


