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ACORDS DE FUNCIONAMENT INTERN 
 
Com cada any, hi ha projectes ja iniciats o que tenen una periodicitat constant, 
per aquest motiu el Consell Directiu proposa aprovar els acords següents: 
 
" Que el Consell Directiu pugui obtenir préstecs i crèdits fins a 3.000.000.- € 

per donar bestretes de subvencions a les federacions catalanes. 
 
" Que el Consell Directiu pugui sol·licitar a entitats bancàries o de crèdit fins a 

12.000.000.- €, a través de la pròpia Unió o de les societats que pugui 
constituir, per dur a terme inversions per a nous projectes de gestió i 
construcció d’instal·lacions esportives, amb el condicionant que les 
propostes han de ser estudiades per la Comissió d’Inversions i han de ser 
ratificades pel Consell Directiu. 

 
" Que el Consell Directiu pugui autoritzar avalar operacions fins a 

12.000.000.- €, que s’hagin fet a través de les societats amb participació de 
La Unió, amb el condicionant que les propostes han de ser estudiades per 
la Comissió d’Inversions i han de ser ratificades pel Consell Directiu. 

 
" Que el Consell Directiu pugui constituir societats mercantils i/o associacions 

d'interès econòmic per a projectes de gestió d’instal·lacions esportives, 
serveis per a instal·lacions esportives i construcció d’instal·lacions 
esportives, i de qualsevol altre objectiu d’aquestes societats que puguin 
beneficiar La Unió, amb el condicionant que les propostes han de ser 
estudiades per la Comissió d’Inversions i han de ser ratificades pel Consell 
Directiu. 

 
" Que el Consell Directiu pugui, en cas que es cregui convenient, dur a terme 

una ampliació de capital de les seves societats mercantils i/o associacions 
d'interès econòmic que hagin constituït o que hi participin. 

 
" Que per a totes aquestes operacions i projectes es donin els poders 

necessaris i així facultar al president de La Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya, en nom i representació de La Unió, per tal de poder signar, 
prèvia aprovació del Consell Directiu, els documents, contractes públics i 
privats que calguin per dur a terme aquests projectes. 
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XIX FESTA DE L’ESPORT 
Una vegada consolidat aquest acte dins el calendari esportiu, i per dinovè any 
consecutiu, es continuarà treballant per anar fent més gran aquest 
esdeveniment. 
 
Les categories de guardons a repartir seran les mateixes de cada any, que són 
les següents: 
 

! Premi al Millor Esportista Català 
! Premi a la Millor Esportista Catalana 
! Premi al Millor Esportista Revelació 
! Premi a la Millor Esportista Revelació 
! Premi a l’Equip masculí que ha donat més èxits a l’esport català 
! Premi a l’Equip femení que ha donat més èxits a l’esport català 
! Premi a l’Esperit Esportiu 
! Premi al Seny Esportiu 
! Premi Llegendari 
! Premi Centenari 
! Premi a la Millor Gestió Federativa 

 
 
LLIURAMENT D’INSÍGNIES A LES I ALS EXPRESIDENTS DE 
FEDERACIONS CATALANES 
 
Es durà a terme l’acte de lliurament d’insígnies d’argent a les i als expresidents 
de federacions catalanes, per mostrar el reconeixement de tot l’esport federat a 
aquestes persones que desinteressadament han treballat en pro del seu esport 
en cadascun dels casos. 
 
 
PRESENTACIÓ DE LA MEDALLA DE CAMPIONS DE CATALUNYA 2015 
 
Es farà la presentació de la medalla de Campions de Catalunya 2015, que 
enguany ha estat atorgada per concurs amb un jurat a l’estudiant de l’Escola 
Massana, Sr. Gaietà Mestieri. 
 
V CONCURS INTERNACIONAL D’HUMOR GRÀFIC ESPORTIU 
Coorganitzat amb la Fundació Barcelona Olímpica, l'1 de març s'obrirà la 
convocatòria del V Concurs Internacional d’Humor Gràfic Esportiu amb una 
dotació de 1.500 € per al guanyador i dos accèssits de 1.000 €. El mes de 
setembre es reunirà el jurat per seleccionar els guanyadors i el mes d'octubre, 
s'exposaran les obres guanyadores i seleccionades a la sala d'exposicions del 
Museu Olímpic. 
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OFICINES DE SERVEIS A CLUBS 
 
Aquest any, hi ha previst l'obertura d’oficines a Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona, on es donarà una atenció personalitzada a les entitats i clubs esportius 
de Catalunya que estiguin afiliats a qualsevol de les 69 federacions. 
 
En aquestes oficines d’atenció als clubs esportius de Catalunya i en conveni 
amb la Secretaria General de l’Esport, l’Ajuntament de Barcelona i les diferents 
Diputacions es donaran serveis d’assessorament en matèria fiscal, lingüístic, 
laboral, comptable, jurídic, gestions amb les administracions, subvencions, 
servei de protecció de dades, de premsa, de comunicació, d'imatge, etc. 
 
Aquest serveis es complementen amb un ampli pla de formació que està 
estructurat en diferents càpsules formatives amb temàtica d’interès per a les 
entitats i clubs esportius, aquestes es distribueixen territorialment en 
coordinació amb les diferents oficines. 
 
 
PRESENTACIÓ A CONCURSOS PER A LA GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
 
Com l’any anterior, i malgrat la situació econòmica actual, tot i tenint en compte 
que sembla que hi hagi símptomes de recuperació, La Unió estudiarà aquelles 
opcions que surtin al marcat dins de la prudència que cal en aquests casos, 
sempre respectant l’acord d’assemblea pel qual qualsevol projecte ha de ser 
estudiat per la Comissió d’Inversions i ratificat pel Consell Directiu. 
 
En aquest punt, cal dir que, si es donés el cas, en alguns d’aquests concursos 
La Unió es presentarà a través d'ella mateixa o bé a través de les societats que 
s’hagin constituït per a aquestes finalitats, seguint els acords presos per 
l’Assemblea. 
 
 
GESTIÓ DEL CENTRE INTERNACIONAL DE VELA  (BARCELONA 
INTERNATIONAL SAILING CENTRE) 
 
DIRECCIÓ ESPORTIVA I RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
- Seguir dins la comissió tècnica de seguiment de les beques ARC. 
- Gestió de les subvencions de vestimenta, aplicacions informàtiques, 

medalles de campions, UFECtv, etc. 
- Coorganitzar la 3a Fira de l’Esport Català amb Firasport. 
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- Formar part del pla estratègic de l’Esport de Barcelona 2012-2015. 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
1.- TASQUES PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 
Se seguirà potenciant el lloc i la posició que ocupa la institució en la societat 
esportiva catalana actual, tot preveient de forma escaient la representació física 
i corporativa en els esdeveniments esportius i socials que com a tal li pertoquin. 
D’aquesta forma es pretén preservar i potenciar la projecció interna i externa de 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
- Genèriques: Es mantindran totes les actuacions protocol·làries com fins 

al moment (escrits de felicitació, salutació, suport, etc.), així com les 
comunicacions específiques amb les federacions catalanes, tant a nivell 
global com a nivell individual. 

— Bases de dades: Pel que fa a la Base de Dades, i per tal que permeti 
una més àmplia comunicació amb els particulars o institucions que siguin 
d’interès esportiu i social per a La Unió, se segueix treballant en la seva 
actualització i ampliació amb un nou programa, si s’escau, i d’aquesta 
manera trametre les activitats de La Unió al màxim nombre d’interessats. 

— Difusió de la imatge corporativa: La imatge de La Unió ha de tenir 
presència en tots aquells espais i àmbits que li pertoquin, i s’ha de vetllar 
per la seva correcta utilització i ubicació. 

 
Actes de la pròpia Unió: Paral·lelament als actes als quals La Unió de 
Federacions assisteix, ja sigui en la figura del seu president o en la d’un dels 
membres de Consell Directiu, en el si de la institució es generen uns actes que 
li són propis i que requereixen un procediment i una estructura molt més 
elaborada. 
Suport a Actes Federatius: La Unió continuarà donant suport a les 
federacions i a les diferents institucions/entitats esportives en tots aquells actes 
que ens requereixin i que siguin fruit de la seva pròpia activitat, ampliant-ne el 
volum de col·laboració en la mesura del que sigui possible. Aquest suport es 
materialitza tant en l’àmbit protocol·lari com en el mediàtic. 
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2.- RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS 
Des de La Unió, se seguirà vetllant per a la bona entesa amb totes les 
institucions públiques i privades, amb les quals pel seu caràcter social i esportiu 
ens relacionem, així com es facilitarà les relacions de les federacions amb les 
mateixes. 
 
3.- ACCIONS DE COMUNICACIÓ 
 
Els objectius del Departament de Premsa i Comunicació per aquest 2015 se 
centren en emprendre noves accions comunicatives per aconseguir la màxima 
visibilitat de La Unió i les federacions esportives catalanes i donar a conèixer 
totes les seves accions i serveis. Per fer-ho, se seguirà apostant pels mitjans 
de comunicació tradicionals i pels nous mitjans en línia. 
 

A. PREMSA ESCRITA 
 
Per tal de donar el màxim servei possible a les federacions esportives 
catalanes i arribar al màxim de gent possible, aquest 2015 s’estrenarà 
una pàgina mensual de notícies al Diari Segre, a la província de Lleida. 
Aquesta nova pàgina s’afegirà a les que ja disposem als diaris Sport, 
Mundo Deportivo, L’Esportiu i Diari de Girona, i es publicarà l’últim 
dilluns de cada més.  

 
B. UFECtv i ZONA UFEC 

 
L’objectiu per a aquest any és aconseguir seguir creixent en audiència i 
millorar el posicionament del portal web en els buscadors.  

 
C. UFEC.CAT 

 
Per a aquest 2015 es vol apostar per un canvi de disseny i de continguts 
en la pàgina web de La Unió. Amb aquest nou disseny es vol donar més 
força a les notícies rebudes des de les federacions esportives catalanes. 
Des d’aquí, també s’apostarà per les xarxes socials, integrant-les en el 
nou disseny del website. 
 
Aquest nou disseny farà més senzilla la navegació i ajudarà a l’usuari a 
trobar més fàcilment allò que està buscant.  
 
La nova pàgina web de La Unió tindrà un disseny anomenat web 
responsive, adaptable a qualsevol tipus de pantalla des de la qual es 
visualitzi. 
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D. XARXES SOCIALS  

 
Seguint amb l’aposta de La Unió per les diferents xarxes socials, 
l’objectiu és seguir creixent en seguidors per tal d’aconseguir visualitzar 
el màxim possible tot el contingut relacionat amb La Unió i les 
federacions esportives catalanes.  
 
En aquest sentit, a banda del contingut que ja es publica a les xarxes 
socials de La Unió, s’apostarà per un nou contingut, amb l’objectiu de 
sumar en número de seguidors i de què aquests interactuïn amb el perfil 
de La Unió en les diferents xarxes socials.  

 
E. RELACIÓ AMB ELS MITJANS 

 
Seguir mantenint una relació directa i fluïda amb els mitjans de 
comunicació per donar a conèixer la realitat de l’esport federat a 
Catalunya a través de reportatges, entrevistes, etc.  

 
 
SERVEI D’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC 
 
El Servei continuarà proporcionant els recursos lingüístics necessaris per tal 
d’ajudar a perfeccionar els escrits, donant a conèixer les diferents eines de 
consulta i correcció que es tenen a l’abast (correctors, diccionaris virtuals, 
bases de dades terminològiques, etc.) i millorar el coneixement lingüístic del 
personal federatiu i tècnic i motivar-lo, tot donant-li suport per a què utilitzin 
habitualment el català en les seves activitats i no canviï de llengua 
innecessàriament.   
 
Com sempre donarem suport a aquelles federacions que tinguin 
esdeveniments rellevants com la X Finswimming World Cup Barcelona de 
natació amb aletes, la I Convenció Internacional d'espeleologia i s'iniciarà 
l'actualització i adaptació terminològica dels reglaments dels esports olímpics 
de cara el JJOO del 2016 i dels Jocs del Mediterrani del 2017. 
 

• 'Llengua i Esport'  
 

Crearem el recurs digital 'Llengua i Esport' que reculli eines digitals per posar a 
l’abast dels usuaris, informacions útils per utilitzar correctament el català en la 
seva pràctica esportiva. Aquesta recurs es dividirà segons el contingut. 1. Els 
mots de l'esport: recull sobre sobre la terminologia esportiva 2. Millora el teu 
català: eines i trucs que faciliten la redacció, la traducció i la verificació 
ortogràfica dels documents. 3. eines i recursos per millorar o aprendre català. 4. 
El joc sobre llenguatge esportiu amb preguntes tipus trivial partint del contingut 
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del Diccionari general de l'esport. 5. Fes-te Voluntari on s' informa sobre el 
Voluntariat per la llengua i s'anima a participar-hi. 
 

• Projecte 'Wikipedia i esport'  
 
Continuarem ampliant la Wikipedia i introduirem entrades noves referents a les 
federacions i els seus presidents i ampliarem les entrades ja existents, creades 
per altres usuaris i que els manca informació.  
 

• Col·laboracions amb altres entitats 
 
Es continuarà col·laborant amb el TERMCAT com a centre expert en 
terminologia esportiva, amb l'Institut d'Estudis Catalans i amb l'Institut 
d'Educació Física de Catalunya. 
 
 
SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT COMPTABLE 
 
Seguir solucionant les consultes que de les federacions en relació amb 
l'aplicació del nou pla general de comptabilitat, vigent des d’aquest 2008 i la 
seva adaptació per a federacions esportives. 
 
 
SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL 
 
L’objectiu de cara a l’any 2015 és continuar el creixement del departament 
podent ampliar a més federacions el servei laboral gratuït o, en condicions molt 
favorables per aquelles que superin els 15 treballadors. 
 
L’any 2014 va acabar amb la centralització dels aspectes laborals a UFEC en 
un total de 38 federacions esportives.  
 
En aquest any 2014, l’objectiu seria acabar centralitzant un total de 45 
federacions i, en relació amb els propers anys, continuar el creixement. 
 
D’altra banda, es planteja col·laborar amb les federacions com a consultors 
externs en la recerca i selecció de candidats quan hagin de cobrir llocs de 
treball vacants en les seves estructures. 
 
D’una banda, es planteja crear una base de dades de candidats i, d’altra 
banda, amb eines externes de selecció, ajudar a cercar els millors candidats 
quan hagin de cobrir vacants. 
 
La raó d’aquest intent de creixement intensiu és el convenciment des de La 
Unió que seria bo per a les federacions, a més de l’estalvi econòmic que 
implica, una unificació en maneres de treballar i de plantejaments en les 
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relacions laborals envers els seus treballadors i treballadores, sobretot, en tot 
allò relacionat en les relacions laborals amb el personal tècnic esportiu atès el 
règim laboral especial que li és aplicable. 
 
D’altra banda, i pel que fa als clubs esportius catalans, l’objectiu per l’any 2015 
és duplicar el nombre de clubs que gaudeixen d’aquest servei. 
 
 
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC 
 
La proposta que es planteja des del Servei Jurídic de La Unió, a més de 
continuar i fer seguiment dels projectes i assumptes ja iniciats, per al proper 
exercici s’articula en base a dos eixos al voltant dels quals s’agrupen els 
assumptes que poden ser objecte d’assessorament, i està formulada des de 
l’experiència en l’assessorament i defensa jurídica d’entitats de diverses 
magnituds però que coincideixen totes elles en la seva naturalesa jurídica. 
 
L’assessorament jurídic, a part de l’ajuda en el compliment de les normes 
d’aplicació cerca també l’orientació respecte de la defensa dels drets de les 
federacions i serveix per a la definició de la institució com a representant del 
conjunt de l’esport català. 
 
SERVEI D’IMATGE I COMUNICACIÓ 

Farem una nova estratègia de comunicació, creant noves promocions i 
fidelitzant els actuals abonats de les instal·lacions. Així com potenciar el servei 
que donem a La Unió en el seu dia a dia i en els seus esdeveniments a 
l'exterior. 

Continuarem potenciant la creació de noves eines per a federacions i per a La 
Unió per tal de donar un millor servei. 

 


