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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS 
 
Acta núm.: 002/013 
 
Data: 26 juliol 2013 
 
Hora: 18:30 hores  
 
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca 
 
Assistents: 
 
MIGUEL GUILLÉN – CB LLIÇÀ D’AMUNT 
FERNANDO GÓMEZ – ATLÈTIC LLIÇÀ 
FCO. JAVIER GOMEZ – SOC. PAJARIL ADELA 
PEDRO PABLO MENDOZA – C.E. LLIÇÀ D’AMUNT  
VALENTÍ ÁLVAREZ – CLUB PATINATGE ARTÍSTIC LLIÇÀ D’AMUNT 
MIGUEL CAÑAS – E.S.LLIÇÀ D’AMUNT 
JOANA MORENO – CLUB PATÍ LLIÇÀ 
JOSE ARTIGAS -  AMUNT CLUB CICLISTA 
CARLOS CONESA – AMUNT CLUB CICLISTA 
JULIAN VICENTE – ASOC. BOXES 
ANTONIO DIAZ – CLUB SHORIN RYU 
AMPARO MEJIAS – CLUB SHORIN RYU 
 
ABEL GARCIA -  Ponent convidat 
 
JUAN MIGUEL VALDERRAMA – regidor d’Esports i de Participació Ciutadana 
LLUÍS SOLÀ – Tècnic de Participació Ciutadana 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.-  Inspeccions del Ministeri de Treball i Seguretat Social a Entitats i 
Clubs Esportius. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- Inspeccions del Ministeri de Treball i Seguretat Social a Entitats i Clubs 
Esportius. 
 
El regidor presenta a Abel Garcia, ponent que te una important trajectòria en 
l’àmbit associatiu i vinculat al PSC, ha format part de la comissió de la 
Federació de Municipis de Catalunya que ha estat treballant sobre aquest 
tema. 
 
També explica que el Ple Municipal va aprovar una moció i que la farà arribar. 
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Abel Garcia reparteix un document de l’informe que ha elaborat la Federació de 
Municipis. 
 
A continuació el regidor fa una breu exposició de com està la situació, 
resumidament es destaca: 
 
Fins el 30 de setembre les entitats retributives tenen temps per donar d’alta al 
personal que rep diners en conceptes de monitoratge, entrenadors o qualsevol 
altre motiu. 
Les inspeccions tindran un caràcter retroactius de 4 anys enrere. 
Les sancions aplicades, si l’entitat no te suficient patrimoni per afrontar-les, es 
farà amb el patrimoni personal del president de l’entitat. 
 
Abel explica l’alarma que es va crear quan des de la Generalitat, el Secretari 
General de l’Esport va enviar a totes les entitats esportives una carta que 
semblava que tractés a totes com “il·legals”. 
 
La situació era tal i com el regidor l’ha explicat, però Abel, al formar part de la 
comissió explica els últims resultats en forma de primícia. En principi, la 
proposta que es farà és que les persones (monitors, entrenadors...) que reben 
uns ingresso mínims, aquests tinguin la consideració de  quantitats no salarials 
i no estiguin sotmesos al Règim General de la Seguretat Social. A nivell polític, 
el PP s’ha compromès a canviar la Llei. Aquelles persones que cobren uns 
imports que ja es consideren sous normals hauran de tenir el corresponen 
contracte laboral. 
Com a idea preventiva, ens diu que “hem d’esperar el millor i preveure el pitjor”. 
 
De moment, les inspeccions s’han aturat i hi haurà una moratòria fins al 31 de 
desembre, excepte si hi ha alguna denúncia per part d’algú, llavors s’actuarà 
d’ofici i es farà la corresponent inpspecció. 
 
Antonio Diaz comenta que les entitats haurien de mirar si estan exempts de 
l’Impost de Societats, que revisin els seus estatuts. 
 
Miguel Guillen pregunta perquè les federacions obliguen a tenir una 
assegurança als entrenadors si la seguretat social te cobertura en cas 
d’accident. Se li contesta que si en cas d’accident motivat per la pràctica de 
l’esport, el centre mèdic deriva la cobertura a la Mútua asseguradora de la 
federació corresponent. 
 
Abel Garcia diu que des de que es va aprovar la Llei de professions del 2008 
obliga a que el que dona classes d’una especialitat sigui un professional o 
titulat. Actualement s’està treballant a nivell polític en la Llei de reforma de 
l’esport. 
 
També afegeix que el voluntariat està regulat en el “lleure” però no en el esport. 
 
Davant de les intervencions sobre que es consideri com a voluntaris als 
entrenadors i monitors, s’indica que en el moment que cobren uns diners ja no 
són voluntaris. 
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