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MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) QUE
PROMOU LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC).

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) promou una Iniciativa legislativa
popular (ILP) per reformar l’actual Llei de l’esport que data del 31 de juliol de l’any 2000
(decret llei 1/2000).
Aquesta iniciativa ja ha passat tots els tràmits parlamentaris necessaris en la seva fase de
preparació i ha estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament.
La proposta de llei de l’esport de Catalunya compta amb el suport de la totalitat de les
federacions esportives catalanes i dibuixa un nou model pel món de l’esport a Catalunya
més a prop dels estàndards internacionals en auge a Amèrica i els països nòrdics.
Cal a l’esport català una nova Llei de l’esport que representi tots els col·lectius, que
promogui els valors i que tingui per objectiu impulsar l’esport català. Una nova Llei de
l’esport que millori la pràctica esportiva, que estigui encara més a l’abast de tothom, i el
sistema de gestió de l’esport. Adaptada a la realitat i les necessitats del segle XXI.
La llei de l’esport de Catalunya que proposen les entitats esportives catalanes redueix el pes
i cost de l’administració pública en aquest sector; formula una única entitat paraigua
representativa del sector; permet una transició absoluta de les entitats esportives cap al dret
privat que els correspon; garanteix la pràctica saludable de l’esport i l’activitat física per mitjà
d’un sistema públic de llicència i estableix un mecanisme de finançament autònom i estable
que permetrà marcar els objectius del sector a llarg termini amb independència
pressupostària.
Els punts més destacats d’aquesta proposta de llei, són:
-

Igualtat efectiva de l’esport femení (art.3 g)
Tolerància zero a la violència i discriminació (art.3)
Potenciació de l’esport per a persones amb discapacitat (art.64.1)
Més i millor promoció de l’esport base (art.64.1)
Millora de la tecnificació dels nostres esportistes (art.64.1)
Conciliació entre la pràctica esportiva i els estudis (art.26.3)
Més projecció internacional (art.64.1)
Nou model de finançament (art.63)
Sector més transparent, participatiu i eficient (art.11)
Un nou sistema avançat, modern i europeu.

És una proposta de millora que dóna facilitats als esportistes, als clubs i amb la principal fita
de fer gran l'esport català i la seva projecció internacional.
En l’actualitat ja ha començat la recollida de les 50.000 signatures de suport a la ILP que
han de permetre que pugui ser sotmesa a debat pels grups parlamentaris.
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És per això que demanem que aquest Ajuntament doni suport a aquesta ILP, promogui la
recollida de signatures per tal que es pugui debatre en el Parlament de Catalunya i també
informi a totes les entitats esportives de la ciutat, siguin de la disciplina que sigui, a què
coneguin aquesta reforma que vol introduir canvis molts positius pels i les esportistes, clubs i
associacions.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

Primer.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet doni suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
per reformar l’actual Llei de l’esport, promoguda per la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC).
Segon.- Que l’Ajuntament d’acord amb la UFEC, promogui la recollida de signatures a la
ciutat, especialment en les entitats esportives i els seus entorns,
Tercer.- Que l’Ajuntament informi les entitats esportives de l’Hospitalet sobre aquesta
reforma de la llei de l’esport.
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, al
Consell Esportiu de l’Hospitalet, a la F.A.V. de l’Hospitalet, a totes les A.V. de l’Hospitalet, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

