MOCIÓ
DE SUPORT DE L’ESPORT DE BASE I AMATEUR CATALÀ
El passat 30 de juliol de 2014 el Govern espanyol va lliurar al
Govern de la Generalitat un informe en el que indicava la necessitat
de regularitzar la situació dels treballadors i voluntaris de clubs i
entitats esportives en una doble direcció. D’una banda, a través del
contracte a temps parcial i, de l’altra, a través del voluntariat.
Aquest informe no va tenir en compte la petició feta pel govern de
la Generalitat de fixar el salari mínim interprofessional com a topall
de retribució per col·laboradors de clubs i entitats esportives a
quedar exempt de cotització a la Seguretat Social.
Durant el temps en el que el Govern de l’Estat va estar elaborant
aquest informe es va mantenir una moratòria en les inspeccions
d’ofici –que no de les inspeccions sota denúncia- sol·licitada pel
Govern de la Generalitat, que ara ha estat aixecada.
Davant la negativa del Govern de l’Estat a acceptar els
plantejament proposats des de Catalunya i en vista de l’aixecament
de la moratòria en les inspeccions d’ofici a efectuar per part de la
Seguretat Social, el Govern de la Generalitat, a través de la
Secretaria General de l’Esport, ha posat a disposició dels clubs i
entitats diferents eines per adaptar-se a la nova realitat.
Al mes de juliol de 2013, es va aplicar la moratòria que s’ha acabat
en data 1 de novembre de 2014, així com a que la Inspecció de
Treball i Seguretat Social apliqués una interpretació àmplia de la
legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les
activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de
lucre.
Així mateix es va instar a la Seguretat Social a atorgar caràcter
informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats
esportives sense ànim de lucre, en l’àmbit de l’esport no
professional, quan hi hagués disconformitat entre les actuacions del
club o entitat esportiva i la Inspecció de Treball i de la Seguretat
Social, especialment quan derivés de la insuficient claredat de la
normativa aplicable.
Atès, que el teixit associatiu esportiu està format per persones
desinteressades que dediquen el seu temps i esforç a la formació
dels nostres infants i adolescents i que els canvis que apunta el
Govern espanyol fa que es posi en risc el sistema esportiu de Lliçà
de Vall i de Catalunya.

Els signants d’aquesta moció proposen al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar al Govern espanyol que aturi les actuacions
inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit
de l’esport no professional i que ampliï la moratòria concedida l’any
2013.
Segon.- Instar el Govern espanyol a que proposi una regulació
adequada per a totes aquelles persones que participen activament
de l’esport base i amateur que tingui en compte les particularitats
de cada àmbit esportiu en concret i, en especial, el caràcter
voluntari i no d’afany lucratiu que té aquesta activitat.
Tercer.- Instar al Govern espanyol que respecti el caràcter exclusiu
competencial de la Generalitat de Catalunya, i que traspassi els
recursos a la Generalitat de Catalunya per tal de poder donar una
resposta de manera més eficaç a les necessitats de les entitats
esportives, clubs, federacions, consells esportius i tots aquells
municipis que tinguin qualsevol tipus d’activitat esportiva municipal.
Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de Catalunya i l’Estat;
als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; al
Consell Català de l’Esport i al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

