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COMUNICAT OFICIAL DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE LES FRANQUESES DEL 

VALLÈS. 

El PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS,  en relació a les queixes  

plantejades pel CF LES FRANQUESES per les subvencions i pels espais cedits a les instal·lacions 

esportives municipals, emet el següent comunicat: 

1.- En relació a les qüestions econòmiques: 

No és cert que les subvencions econòmiques estiguin congelades.  El PME atorga anualment 

les subvencions per a activitats esportives d’acord amb uns criteris i barems determinats. 

Segons aquests criteris, s’aplica un sistema de càlcul redistributiu entres totes les entitats i es 

fixa un topall de 12.000,00€ com a subvenció màxima per entitat. Donat el volum d’activitat 

que genera el CFLF pel seu elevat nombre d’equips, aquesta entitat rep la subvenció màxima 

que actualment atorga el PME. Només hi ha una altre entitat esportiva del municipi que rebi la 

mateixa quantitat que el CFLF.  És a dir, el CFLF rep la màxima subvenció que actualment 

atorga el PME. 

El fet que s’hagi incrementat la partida de subvencions en dos cops els darrers anys, obeeix a la 

necessitat de poder donar resposta al creixement d’entitats esportives del municipi i, per tant, 

a poder garantir que es mantingui el nivell de subvenció d’un any per l’altre, sempre i quan les 

entitats mantinguin el mateix volum d’activitat, i que la subvenció que reben no estigui 

condicionada al fet de que creixi el nombre d’entitats i per tant, s’hagi de repartir la partida 

entre totes, disminuint la quantitat que rep cadascuna d’elles. 

Evolució del nombre d’entitats esportives registrades en els darrers quatre anys:  

  
TEMP. 15-16 TEMP. 16-17 TEMP. 17-18 TEMP. 18-19 

Nº entitats 38 39 42 42 

 

2.- En relació als espais cedits a les entitats esportives: 

Aquesta situació ve motivada pel gran creixement d’equips (25 la present temporada) del CF 

LES FRANQUESES (CFLF) en les darreres temporades que ha coincidit en un període on el CF 

BELLAVISTA-MILAN (CFBM) (que és l’entitat amb qui comparteix instal·lacions) va veure 

disminuït el seu nombre d’equips, tot i que en la temporada actual aquesta entitat ha 

recuperat, i inclús ha augmentat,  el seu nombre d’equips (15) .  

Aquesta recuperació del nombre d’equips del CFBM ha suposat una major necessitat d’espais 

per a entrenaments i per tant que el CFLF no pogués disposar del mateix nombre d’espais 

cedits pel Patronat Municipal d’Esports a les instal·lacions de Corró d’Avall, respecte de la 

temporada anterior. 
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En relació a aquesta situació cal tenir en compte que, l’any 2015, el PME ja va advertir al CFLF,   

per escrit, de la problemàtica en relació aquesta situació. En les conclusions d’aquest escrit el 

PME va manifestar:   

a) Que la dotació d’equipaments esportius que disposa el municipi no és il·limitada, per la 

qual cosa creiem que cal valorar el plantejament de creixement i expansió de l’entitat 

en funció d’aquest aspecte, fent que aquest creixement sigui, en tot moment, viable i 

sostenible.  

 

b) Que el creixement d’una entitat ha de ser possible per si mateixa, d’acord amb els 

mitjans, estructura i espais que disposa, però no per l’afectació que pugui tenir a 

tercers.  

 

Aquest advertiment es feia tenint en compte, sobre tot,  que en el possible escenari de que el 

CFBM tornés a incrementar i recuperar el seu nombre d’equips, els problemes d’espais 

s’agreujarien, que és el que finalment ha succeït.  

Aquest extrem ha estat advertit, per part del PME al CFLF, en diferents ocasions durant els 

darrers anys. 

Evolució del nombre d’equips en les darreres 4 temporades: 

TEMP. 15-16 TEMP. 16-17 TEMP. 17-18 TEMP. 18-19 

Entitats Nº Equips  Nº Equips  Nº Equips  Nº Equips  

CF Les Franqueses 23 22 24 25 

CF Bellavista-Milan 12 10 10 15 

 
 

En la temprada actual (2018-2019), el CFBM ha recuperat el seu nombre d’equips i ens trobem 

en l’escenari que el PME ja va advertir l’any 2015. 

Per aquest motiu, el PME ha fixat de manera molt estricta els criteris de cessió d’espais, 

atenent exclusivament a criteris tècnics que el PME recull en l’esborrany de Reglament d’ús de 

les IEM que encara no ha estat tramitat però que ja s’està aplicant. 

D’acord amb aquests criteris, els percentatges d’espais cedits a les dues entitats  (CFLF i 

CFBM), per a l’actual temporada, són: 

   
Franges Corró 

d'Amunt 
Franges Corró 

d'Avall  
Franges Corró 
d'Avall CF-7 

Franges 
Bellavista 

CF LF 25% 60% 95,00%   

CF BM   40% 5,00% 68,42% 
  

En el cas de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de Bellavista cal tenir en compte 

que el seu ús és compartit pel part del CF Bellavista-Milan, l’ AE Veterans Bellavista-Milan, el 

Club Fènix les Franqueses i l’ Associació Ibna Sinaa. 



3 
 

 

Un altre aspecte molt important a tenir en compte és que el PME, d’acord amb els criteris 

tècnics establerts, determina la distribució d’espais per a entrenaments a les instal·lacions 

esportives municipals (IEM) cedits a les entitats esportives locals, però, en cap cas, el PME 

estableix la distribució d’horaris d’entrenament dels respectius equips, que correspon única i 

exclusivament a la pròpia organització interna de cada entitat. 

Per aquest motiu,  i en relació als horaris de la present temporada,  el PME va oferir, d’entrada, 

que el CFLF pogués ampliar les franges horàries que aquesta entitat utilitza a Corró d’Amunt, 

però el CFLF va mantenir-se en la postura de no voler utilitzar més franges en aquestes 

instal·lacions. Amb posterioritat, atès que el CFLF va desestimar el seu ús, aquestes franges 

s’han anat cedint a d’altres entitats. 

Cal constatar que en tot moment, des del PME,  s’ha instat i s’ha insistit al CFLF de la necessitat 

d’utilització d’altres instal·lacions del municipi per tal de donar resposta a aquest creixement 

d’equips, en concret de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, 

atenent al criteri tècnic que les entitats que tenen estructura de futbol-base, i  que han crescut 

molt en volum d’equips o bé han recuperat el seu nivell anterior, han d’utilitzar altres 

instal·lacions, a banda de les que utilitzen habitualment: 

- El CE LLERONA (30 equips), utilitza instal·lacions de Llerona i Corró d’Amunt 

- El CFBM (15 equips) utilitza instal·lacions de Corró d’Avall i Bellavista. 

- El CFLF (25 equips), utilitza les instal·lacions de Corró d’Avall i en poca mesura les 

de Corró d’Amunt perquè al·leguen que els hi causa problemes haver de desplaçar-

se fins a Corró d’Amunt. 

Tot i això, la postura del CFLF s’ha mantingut en no voler utilitzar més franges en les 

instal·lacions de Corró d’Amunt i, per tant, no atendre els requeriments que des del PME se li 

feien en aquest sentit. 

Malgrat tot,  des del PME s’ha treballat en tot moment per intentar mediar en trobar solucions 

que forçosament,  i donada la postura d’enrrocament per part del CFLF, només podien passar 

per arribar a acords entre ambdues entitats,  en els quals, tothom hagués de cedir en algun 

aspecte per tal de poder fer els darrers ajustos que reclamava el CFLF. És a dir, que la darrera 

demanda del CFLF ( motivada per la necessitat de poder encabir més equips de categories 

formatives a primeres franges horàries) necessitava forçosament de que el CFBM accedís a fer 

alguns canvis en relació a la distribució d’espais que el PME els hi havia cedit. 

En aquest sentit, a banda de les converses bilaterals que el PME ha anat mantenint amb 

ambdues entitats, el dia 1 d’octubre de 2018 es va celebrar una reunió a les dependències del 

PME a la qual van assistir representants d’ambdues entitats i tècnics del PME. El resultat 

d’aquesta reunió és que no es va arribar a cap acord tot i que, en un moment de la mateixa, el 

CFBM estava disposat a accedir a fer algun dels canvis sol·licitats pel CFLF però per part 

d’aquesta entitat no varen voler cedir a d’altres aspectes que demandava el CFBM. 
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És evident doncs que no es pot dir que el PME permeti que nens de 9 i 10 anys entrenin  a les 

20:00 i a les 21:30 h. Aquesta és una responsabilitat única i exclusiva del CFLF que és qui 

distribueix els seus horaris d’entrenament d’acord amb els espais que li cedeix el PME.  

La solució a aquesta qüestió passa doncs per a que el CFLF vulgui atendre els requeriments que 

se li han fet des del PME i tingui la voluntat d’arribar a acords amb el PME i el CFBM,  i no 

vulgui imposar el seu criteri. 

 

3.-  En relació a la feina dels serveis tècnics del PME: 

El PME vol posar en valor la feina dels serveis tècnics del PME que en tot moment han treballat 

i han actuat amb la màxima professionalitat, objectivitat i defensa de l’interès general, aplicant 

criteris de caràcter tècnic en relació al repartiment i l’assignació dels espais de les IEM cedits a 

les entitats esportives locals.  

 

4.- En relació a les acusacions fetes en la persona del regidor d’Esports: 

El PME es reserva el dret d’emprendre aquelles accions que consideri necessàries en la 

defensa de la honorabilitat  del regidor d’Esports, Sr. Juan Antonio Corchado, davant les greus 

acusacions fetes en el comunicat oficial que el CFLF ha difós a través de diferents canals de 

comunicació (whatsaap, web i xarxes socials).  

 

Les Franqueses del Vallès, 22 de gener de 2019 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 


