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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 5
Data: 27 de maig de 2021
Hora: 18,30 hores
Lloc: sessió virtual.
HI ASSISTEIXEN:
Vicepresident:
Senyor Jaume Monasterio i Miró, regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i
Esports.
Vocals:
Senyor Xavier Salmeron Carbonell, regidor de Joventut.
Senyora Júlia Vigó Pascual, regidora de Drets Socials, Ciutadania i
Igualtat.
Senyora Carme Gasulla Blanco, representant del grup municipal Comuns
Verds de Sitges.
Senyor Rafel Font i Buixens, representant del grup polític Junts per Sitges.
Senyor Xavier Roig Juan, regidor de Sostenibilitat, Canvi Climàtic i
Transformació Energètica, com a representant del Grup municipal
Socialista-CP.
Senyor José Diego Tendero Rebollo, representant del grup municipal
Ciutadans de Sitges.
Senyor Ignacio Rubí González, representant de Nou Horitzó Partit
Municipalista.
Senyor Edgar MontEsportiva Futbol Gaèlic de Sitges.
Senyor Joan Josep Tutusaus Martí, representant del Centre Excursionista
de Sitges.
Senyor Isidre Artur Gómez Botas, representant del Club de Futbol Blanca
Subur.
Senyor Tomás González Bollarín, representant del Club de Golf Terramar.
Senyor José Antonio Gilabert Delgado, representant del Club de Mar.
Senyora Eva Herrero Calandín, representant Club Rítmica Sitges Garraf.
Senyor Jordi Martínez Aguilar, representant de la Unió Esportiva Sitges.
Altres assistents que no són representants:
Senyor Pau Simó Tarroch, delegat pel senyor Frederic Domínguez Bartés,
representant del Club Bàsquet Sitges (CBS).
Senyor Xavier Gutiérrez, delegat per la senyora Silvia Casado Albarracín,
representant del Club Patí Subur Sitges.
Secretari i assessor:
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Senyora Eva Fons i Vidal.
Senyora Rosa Junyent i Sabaté.
Senyor Josep Maria Figueras Gutiérrez
Ponent extern:
Senyor Josep A. Mesas
Han excusat la seva assistència:
Senyora Aurora Carbonell i Abella, alcaldessa de Sitges i presidenta del
Consell Municipal
Senyor José Castillo Clavero, representant del Club Windsurfing Sitges.

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació de la Memòria de
2. Debat participatiu:
- Precs i preguntes sobre la problemàtica alhora de portar a terme els
-19.
3. Resposta a preguntes formulades en el darrer Consell Municipal de
4. Sol·licitud de subven
5. Ponència: Esdeveniments esportius segurs.
6.
7. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Desprès de deixar uns minuts de cortesia, essent les 18,39 hores inicia la sessió
el vicepresident, actuant com a president,
Sitges, senyor Jaume Monasterio, qui dóna la benvinguda als assistents i
anar celebrant.
Passa la paraula al senyor Fermín Sánchez i a la senyora Eva Fons, el primer
-se abans
del 2, doncs ambdós estan relacionats, i també facilitarà que el ponent senyor
Josep A. Mesas, pugui abandonar la sessió, quan ho cregui convenient, desprès
de la seva exposició. Dit això, la senyora Fons, s
rà
el primer
quines manifestacions verbals, aniran
acompanyade
power point a
i les principals dades a exposar.
-Fem un incís per dir que en el moment al redactar-se aquesta acta, part de dit
hi poden estar interessades-.
CSV: c30af1c9-ba79-41c6-821d-6ddaf1e0e150

Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio

2

Fer un

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Departament

1.- Presentació de la Memòria de la regid

.

La senyora Fons saluda als presents i fa una lectura general comentada de la
document, que adjuntem a aquesta acta. Segons indica, el departament, ja la
tenia preparada per lliurares va creure oportú presentar. La
ia, que hem
destacat en negreta:
En la Presentació del regidor, es posa de manifest la voluntat de que la Memòria
sigui un pas més per anar augmentant el coneixement mutu entre el Departament
Respecte a les Instal·lacions esportives municipals (IEM), de gestió directa, fa
referència a que en el document ja hi consten les dades generals, usuaris, etc.,
excepte del nou camp polivalent, que donada la seva recent construcció no té
vist afectat per la pandèmia;
han reflectit dades generals, com els m2 de superfície, espais complementaris...
Dels Programes esportius municipals, comenta que la majoria fa temps que
funcionen, com
, a partir de la qual desprès molts/tes
nens/es fan el pas cap a les entitats esportives; que les
stiu,
fins i tot pateixen overbooking
i altres mesures motivades per la pandèmia Covid-19, només van poder acollir
110 inscripcions, en condicions normals podrien haver estat més. Respecte al
activitats aquàtiques, que es desenvolupa a la piscina municipal, en
destaca que està molt ben valorat per les escoles, com també la vela escolar
quines sessions es fan bàsicament al Club Nàutic de Sitges. Segueix amb el
p
activitat cada més, i les trobades esportives amb el Consell Esportiu del Garraf,
per a nens/es que no volen fer competició regulars, amb aquesta activitat tenen
, etc. Respecte al
programa de golf a les escoles, comenta que no fa massa temps que es porta a
terme, conjuntament amb el Club de Golf Terramar i les Federacions Catalana i
Espanyola de dit esport, i
olf a les instal·lacions
cicle de passejades de marxa nòrdica, adreçat a
gent a partir dels 60 anys, dient que és emblemàtic i fa entre 18 i 20 anys que es
porta a terme, està dinamitzat per la Diputació de Barcelona
(DIBA), i nosaltres
ció
sobre aquest tema, amb les j
, fent esment a que
fa anys que es porten a terme, a través de la DIBA, i que aquí les organitza el
bàsicament un grup de
persones amb capacitats diferents de la Fundació Ave Maria, i també entitats
província de Barcelona; la seva valoració és positiva.
Pel que fa als Esdeveniments, comenta que en el calendari que hi ha a la
majoria van estar cancel·lats. En destaca la
importància de la Mitja Marató, referent dins de les curses de fons de la Federació
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quart de marató i unes curses
infantils que han tingut moltíssima acollida, de la qual
contents/es, el 2021
er tornarque ve;
Nit
: acte protocol·lari de lliurament de diversos guardons, a persones,
entitats, equips. Enguany hi ha data de celebració per a finals de mes de juliol,
En relació al Suport a les entitats esportives locals, diu que hi ha una partida
subvencions en concurrència competitiva, el 2020
a que a la memòria ja hi consten els imports que finalment es van atorgar. També
diu que
esdeveniments
esportius. Acaba manifestant que gràcies a la DIBA, es poden també donar
trofeus i medalles, a entitats que ho sol·licitin, tal com indica la memòria, tot i que
molts no es van poder lliurar al no dur-se a terme els corresponents
com

es entitats sol·licitants perquè els passin a recollir.

Del

, diu que no

Fa un resum dels Convenis i col·laboracions,
amb el Centre Excursionista de Sitges
Consell esportiu del Garraf,
per a la promoció dels jocs esportius escolars per donar cabuda als nens/nenes
que no volen federar-se però sí volen competir en un altre nivell. La subvenció és
Escola de Vela Adaptada també rep una subvenció
a les subvencions en concurrència
competitiva, perquè el seu col·lectiu no competeix. Acaba aquest punt parlant de
la col·laboració amb el Club Petanca Sitges
en
el que a
s: tancament de tot el
inestres, reparacions menors,
construcció de dues pistes noves, i il·luminació;
col·lectiu que està molt content i agraït, i viceversa, ja que fan la seva funció.
Respecte a la Piscina Municipal
període que va estar oberta i tancada,
afectada i va fer tot el possible, al no poder obrir la instal·lació, es van tenir que
i controlant també tot el tema normatiu relacionat amb la Covid (seguiment de
protocols, aforament, etc.). També van fer uns 150 vídeos de sessions dirigides
que la gent pogués
familiar, ludoteca en construcció, les pistes de pàdel ara arriben a un 70%
ot i tractarany complicat, van aprofitar
per fer millores a la instal·lació (buidat de piscina, neteja i desinfecció, reparació
de fuita en el lyner de la piscina
i ampliació del fitness).
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La senyora Fons, acaba la seva exposició sobre
sessió, comentant que a la Memòria econòmica, hi ha el pressupost de la
regidoria, gairebé
El senyor Sánchez, agraeix a la senyora Fons la seva intervenció, comenta als
dubte, ho poden manifestar en el torn de precs i preguntes, i passa la paraula a
senyor Josep A. Mesas
sportives de la Gerència
de Serveis
s de la Diputació de Barcelona i
5.- Ponència: Esdeveniments esportius segurs.
El senyor Josep A. Mesas
dipositada en ell, encomanant-li la seva exposició, que inicia compartint pantalla
amb una presentació de diapositives, i que es centra en cinc punts:
5.1.-Estat actual dels esdeveniments esportius: segons ell, en general, la
situació actual en relació a la Covid, sembla que mica en mica va millorant; pel
que fa a les activitats esportives, tal com mostra en unes imatges, es va veient
que tímidament es van organitzant curses amb totes les pautes i protocols, inclús
en pavellons, que son espais tancats, ja hi va havent públic, la qual cosa ja suposa
un èxit i va cap a més.
5.2.-Marc normatiu actual (Dep. Salut, SGEAF, PROCICAT): fa esment a les
darreres resolucions, en particular a la de 21/5 que, segons ell, obre una mica
ventall
que un cop publicades les resolucions, Protecció Civil
(Procicat) fa les recomanacions i arriba al seu àmbit, i mitjançant el treball de la
donar
resposta a preguntes concretes i procurant fer tot plegat més entenedor pel
també fan arribar al seu Consell i a Protecció Civil, les
consultes que els arriben dels ajuntaments, etc.. Concreta que el que miren de
les resolucions és, principalment, el punt 11.5 (que afecta a activitats esportives,
de participants amb llicència federativa o dels consells esportius), i el punt 5 que
uesta exposició és de 10, cosa que és important per a entitats
que vulguin organitzar alguna cursa popular, caminada, etc., afegeix dient que en
curses és més difícil mantenir la bombolla de 10 persones, perquè hi ha
avançaments, etc..
5.3.- Protocols de prevenció de la Covid: fa un resum del més destacat que es
desprèn de la diversa normativa, i que bàsicament es concreta en que hi ha
responsable Covid
auto responsables, temes de protecció, evitar aglomeracions, etc.,) i es pugi
complir, i aforament controlat, cal tenir un llistat preparat i mesures especifiques,
assessorament i consultes que els fan alguns ajuntaments en relació a activitats i
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esdeveniments particulars, però al final bàsicament són les mateixes normes:
i
. Fa
referència a la les mesures preses a la zona esportiva municipal de Sitges, i
5.4.en relació als esdeveniments esportius: comenta que entre les seves diverses
actuacions, a
elaborat un

(enllaç).

5.5.-Perspectives de futur: segons ell, la situació actual ja no és la mateixa de
nivell individual, com la marató de València o la de Nova York, de les que hi ha el
propòsit de que es duguin a terme en un futur immediat. En definitiva són
a uns
mesos, tot i que potser sigui amb sortides esglaonades, i altres modificacions,
però tot plegat significa una recuperació del pols dels esdeveniments esportius, i
finals...). Opina que es mantindran
alguns elements estructurals, com les inscripcions per internet, la visualització
visualitzable[RJS1], briefings
), la millora del disseny de
; en definitiva, sembla que es
va per bon camí, però no es pot baixar la guàrdia,
esportiva és segura,
però té un risc, com totes les activitats humanes, per la qual cosa és compromís
de tothom, mantenir les mesures de prevenció, observar les recomanacions i
protocols que fan les autoritats i organitzadors, complint individualment també
amb les recomanacions com a ciutadans. Fa referència al Pla de desconfinament
esport
té autoritzada pel
Proci
es tracta bàsicament
com de lleure, tant del sector públic com del privat (incloent les entitats esportives
o empreses que puguin organitzar esdeveniments).
En diversos moments de la seva exposició ha citat mesures concretes existents
reproduïm totes en
aquesta acta, ja que com ell mateix ha esmentat, canvien constantment, a més
manifesta la intenció de facilitar la documentació de la seva ponència al
departament perquè la pugui fer arribar a qui aquest consideri oportú, alhora
preguntes
2.- Debat participatiu:
- Precs i preguntes sobre la problemàtica alhora de portar a terme
-19.
El senyor Tomás González, demana si
de mantenir el
topall de 10 persones, ja que el Club que representa ha de celebrar-ne una el
proper mes de juny i necessita saber si es pot fer presencial o no.
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Respon el senyor Josep A. Mesas: segons normativa es poden celebrar
assemblee
portives, de manera presencial, limitant el nombre
conèixer, i fins a un màxim de 500 persones, sempre respectant les mesures de
ventilació recomanades; de tota manera el ponent recomana la celebració de
declaració responsable,
(CC

, en la

annexos 1 i 2 de la norma corresponent.
La senyora Eva Herrero, pregunta respecte a
de mascaretes, en el cas dels
casals, durant els quals el grups bombolla potser aniran canviant setmanalment,
i si es podrien equiparar monitors, entrenadors, etc. al col·lectiu de mestres, que
estan tots vacunats. Demana si des de Diputació, Ajuntament,... hi ha algun tipus
de flexibilitat en això.
Respon el senyor Josep A. Mesas
estudiant
el tema, però ara, bàsicament la normativa no distingeix els canvis de grup
cal posar-sediu que és el
Ara per ara el pla de vacunació el marca en 1ª instància el ministeri de Sanitat i
en 2ª,
, el Departament de Salut, i encara
que sembli raonable lo preguntat, no és el que estan marcant ara, raó de més per
reforçar les mesures de seguretat, ja comentades.
El senyor Sánchez agraeix al senyor Josep A. Mesas i a la Diputació, i dona pas
al
3.- Resposta a preguntes formulades en el darrer Consell Municipal de
3.1.segons el, senyor
Monasterio, aquesta pista en pocs dies desapareixerà
la construcció
Cruyff Court, camp de la Fundació Cruyff, que es
promoure una
.
cistelles més de bàsquet a la pista del barri de les
Cases Noves (costat Carrefour), i dues més a
-ne dues o quatre,
segons capacitat, al barri de la Llevantina, concretament al costat del parc infantil,
tocant a la carretera, on ara hi ha dues porteries de futbol. A més estan oberts a
Intervé la senyora Carme Gasulla, demanant s aclareixi si al parlar de la pista de
les Cases Noves, es tracta de pista o pistes, fent referència a un espai que hi ha
sense tancar on, tot i haver un cartell dient que no es permet, hi estacionen
vehicles. El senyor Monasterio
o està
CSV: c30af1c9-ba79-41c6-821d-6ddaf1e0e150
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considerat com a pista, ja que és un descampat, afegeix que en tot dit espai no hi
poden fer segons quina cosa, ja que normativament no està definit i que han
demanat a urbanisme que els informi al respecte. La senyora Gasulla, assenteix,
dient que
El senyor Monasterio
Carrefour, per evitar fer publicitat, com per exemple deixar-ho amb pista de les
Cases Noves , els senyors Xavier Salmeron i David Martinez, a través del xat, i
altri, manifesten el seu acord
El senyor Pau Simó

l

posin en costats oposats. El senyor Monasterio concreta que precisament el que
es vol és que quedin dos camps paral·lels.
3.2.-Obres realitzades i/o previsió de les mateixes, del poliesportiu de Pins
Vens (pavelló 2). Coberta i paviment: el senyor Monasterio, diu que és una de
les obres a fer amb el romanent de tresoreria que es té. Com que quasi sempre
el seu inici, al intentar compaginar les obres amb les necessitats dels
-les
així que es pugui, encara que calgui estar un mes entrenant o
A nivell administratiu, els plecs de contractació ja estan al servei de contractació
poder-ho licitar quan abans i
ho permeti. Intervé el senyor Sánchez
si es presenten al·legacions, amb la qual cosa fins el 26/5, dia abans de la
onsell, els departaments no el van poder incorporar, a
perquè contractació faci els tràmits i porti els plecs a fiscalització. Recorda que hi
intervenen 4 departaments, i diversos tràmits, com la revisió per part de
cosa i secretària que també pot fer canvis, i obres i projectes que ha fet els plecs,
per la qual cosa no es pot parlar de terminis concrets; p
està subjecte a recurs especial en matèria de contrac
quan estigui tot correcte, pot ser més ràpida.
El senyor Simó demana pel
Sánchez, comenta
que es va fer un informe per motivar la urgència, que redueix els terminis el 50%.
Respon el senyor Monasterio, dient que la seva idea és que no hi hagi cap
problema i entre octubre
no es pogués
partida
pass
, però espera que això no passi.
La senyora Eva Herrero
dit pavelló,
comenta que no en
n previst espais alternatius per
als seus usuaris quan vagin a començar les obres.
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Respon el senyor Monasterio, que aquesta és la idea, tot i que potser serà difícil
en el seu
a prioritzar
risc de que passi com en ocasions anteriors i al final aquesta no es comenci.
El senyor Ignasi Rubí manifesta la seva preocupació de que si es fes amb el
, les obres
de quatre a sis mesos més,
perquè el romanent va en consonància amb el pressupost, amb tota la fiscalització
ues empreses o més,
ja que recorda conversacions amb el senyor Eduard Terrado, anterior regidor
t
, ja que creu que tot i
r
el seguiment, quan menys comandaments i industrials hi intervinguin, pot anar
millor, amb això no es refereix a les subcontractacions.
Respon el senyor Sánchez
aquest ja
estava aprovat des del 2019, les tècni
fa la memòria justificativa, amb la que contractació redacta el plec de clàusules
administratives. No pot afirmar que hi hagi previstes les dues opcions, que ho fes
una única empresa, una UTE o dues empreses o més, doncs aquest procés no
subcontractació ja el marca la normativa, i que són dues licitacions diferents, una
la de la coberta,
encavallades) i el sanejament d
i tot el
fals sostre, i una altra la de substitució del terra. Fins que no acabi una cosa no
El senyor Monasterio, diu
empresa sola, segurament ho faran diverses empreses, per exemple el terra una
i la coberta una altra,
una correcta coordinació.
A pregunta del senyor Simó de si la coordinació la portarà un tècnic, respon el
senyor Monasterio
i
informant al respecte. Intervé també el senyor Sánchez en el sentit de que tots els
contractes, segons la corresponent llei actual, tenen que tenir un responsable, i en
el cas de les obres coincideix que el responsable del mateix, té que ser el director
facultatiu, que en aquest cas serà el senyor Oscar Villas, cap del departament
3.3.-Projecte de construcció del nou poliesportiu: el senyor Monasterio,
manifesta que, tal com ja va comentar en el darrer Consell, han començat a fer el
previs,
Catàleg de Serveis 2021-2023 de la Xarxa de Governs Locals 2021; el recurs
sol·licitat
avantprojecte, que ajudi a dissenyar una mica quines són les
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avantprojecte, es reunirà
i se li anirà donant forma fins arribar al projecte final. És un procés llarg que fa
ja es
coneixen una sèrie de condicionants dels diversos esports que es practiquen a
Sitges,
t forma a aquest
avantprojecte, que inclourà un avanç de pressupost de les inversions.
Intervé el senyor Simó
truint més a Sitges,
hi vindrà a viure més gent i es necessitaran més espais, i que hi ha solucions, com
on potser no costaria res aixecar
la coberta o fer-ne una respectivament, o alguns locals, encara que no siguin
públics, com on tancava la maquinària Cepsa. La senyora Herrero, manifesta
també la seva preocupació pel mentrestant, afegeix que es va parlar amb Alcaldia,
el Rugby ,
mentre no entres en funcionament el Pavelló Polivalent, i que hi ha alternatives
econòmiques. El senyor Monasterio fa un incís, proposant deixar aquest tema
pels precs i preguntes, no obstant matisa que el que proposen no és econòmic ni
fàcil per a
3.4.-Increment de fons: situació respecte a la suspensió dels paràmetres
recursos europeus: el senyor Monasterio, exposa que
atent i emetent a
qualsevol tema que pugui sorgir al respecte, però encara no ha sortit cap
convocatòria a la que es puguin acollir els municipis.
3.5.-Situació de la pista esportiva del barri de les Cases Noves (costat del
Carrefour): el senyor Monasterio
p
males herbes, i reparat una cistella de basquet,
-hi
les altres dues cistelles ja comentades en aquesta pista.
El senyor Joan Josep Tutusaus, veí de la zona, reitera que fora bo posar alguna
prevenció per evitar que la gent es pengi de les cistelles, i il·luminar la pista, si cal
Respon el senyor Monasterio, insistint en la dificultat de prendre una decisió
definitiva respecte al que es realitza en dit espai, pel tema ja comentat en el punt
3.1, respecte a la il·luminació, comenta que no hi ha cap línia elèctrica a prop, i es
blic, cosa que ho deixaria condicionat a que
aquest estès encès. Diu també
advertint a la gent que no es pengi de les cistelles,
Agraeix al senyor Tutusaus la informació que els
passa respecte a aquesta pista, de tant en tant. El senyor Rubí, matisa que la
il·luminació, sobre tot tindria que ser amb temporitzador, ja que sinó la llum podria
acabar molestant als veïns; el senyor Monasterio
ord.
3.6.-Mecanismes de reactivació per les entitats esportives locals. Sinèrgies
Ajuntament-Entitats: segons el senyor Monasterio, aquest és un tema dels que
li agraden, per donar-hi resposta, es van programar 8 webinars
han celebrat 5, Pati, Windsurfing, B
es va
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plantejar com un espai per donar publicitat als clubs, i cadascun ha tingut ja entre
700 i 1500 reproduccions que van incrementant dia a dia, i que els consta que
gent encuriosida per saber que fan les respectives entitats.
Continua dient que ha estat eficient pel poc que ha costat als clubs i per la facilitat
-ho a terme. Agraeix a la regidoria de
comunicació que ha posat els mitjans, i en particular al senyor Jordi Castañeda,
qui ha fet la feina directament. Clou el punt, dient que ha estat molt bé, però que
cal pensar en com fer una segona onada, i que els clubs vagin pensat si aquest
format els hi va bé, o si es vol fer alguna altra cosa amb format i temàtica diferent.
La senyora Herrero agraeix la ràpida resposta per part de la regidoria, la bonhomia
de la proposta i la facilitat que han tingut en els enregistraments, el seu club ja te
1350 visualitzacions; per tractarmés. El senyor Simó també agraeix la iniciativa, i espera pugui continuar aquesta
col·laboració.
3.7.-P
col·lectiu de la Gent Gran: continua responent el senyor Monasterio, que és un
a rel de les limitacions que hi
ha hagut;
i es te
previst rellançar-lo
Intervé la senyora Julia Vigó, comentant que una de les coses que els va demanar
la gent dels casals, és que es mantingues
esportiva o classes de gimnàstica que
, i que fins fa poc no
uperar presencialment, i que el què ha funcionat molt bé, amb
acollida força bona, són uns programes que estan fent, a través de Canal Blau,
ran, de mitja hora, els dimarts i dijous al matí, amb
repeticions el cap de setmana;
mantenir més enllà del període
de restriccions sanitàries. Afegeix que, una de les propostes que es van plantejar
en el Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Garraf, era que
aquests espais es poguessin ampliar i no només estiguessin dinamitzats per Silvia
Paretas, tallerista dels casals, sinó que es pogués comptar també amb altres
espais que oferissin propostes enfocades a les persones grans. Segons el senyor
Monasterio, la virtualitat ha permès arribar a col·lectius que en aquells moments
no tenien la capacitat de fer aquestes coses, i cal aprofitar-ho; juntament amb
Drets S
Simó, fa un incís per dir que ell també va
preguntar sobre la ventilació del pavelló 2, i la ventilació natural dels vestuaris. El
senyor Monasterio li proposa de veure-s, la propera setmana, i parlar4.Enguany la partida destinada a d

Projectes
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El passat 22 de març la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria per la
Concessió de subvencions de Projectes i Activita
presentat 12
esportius i 2

per l'organit

ampliació el senyor Monasterio
passat, per a 2021 el format serà una mica diferent.
de
2021 i que es destinaran a:
Un % per Subvencions en concurrència competitiva.
Un % en Ajuts per projectes
ní (en esports que normalment no ho són)
Foment de
Fa una crida als clubs perquè dins la propera setmana, els que ja ho estiguin fent,
al menys amb una antiguitat mínima de dos anys, atenent a alguna de dites 3
línies, ho comuniquin al departament, per tal de valorar els seus projectes i mirar
normalment no estan subvencionades o no
surten en els barem
valorarà quina part podrien entrar en les subvencions convencionals, i quina part
podria entrar en aquest altre tipus de ajuts.
Continua la senyora Fons, per comentar el tema de les subvencions nominatives,
que enguany són les següents:
Consell Esportiu del Garraf................................................
Centre Excursionista de Sitges
...............
.
Unió Esportiva Sitges (75è aniversari)................................
El senyor Sánchez
esportives

Ajuntament ofereix per primera vegada una línia
per fer accessibles les activitats del lleure educatiu i
per garantir la igualtat

en el lleure educatiu i esportives, cultural, musical i artístic.

educatiu i esportives per a aquest estiu (activitats promogudes per
A
El Retiro).
Data límit de presentació de sol·licituds: 15 de juliol de 2020.
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esportives locals).
Presentació de sol·licituds: a partir del setembre 2021
El senyor Monasterio matisa que aquesta línia
conjuntament
des de 4 regidories: Drets Socials, Joventut, Ensenyament i Esports, per tal de
cobrir tot el lleure extraescolar, i dóna la paraula als/les regidors/es de dites
regidories presents en el Consell, per si volen afegir algun comentari. La senyora
Vigó, comenta que ja ha estat ben explicat, que a la seva regidoria ja gestionaven
algun
famílies derivades dels serveis
socials, però la nova
una perspectiva més universal, per tal de que
qualsevol família
educatiu pel fet de tenir dificultats per afrontar-la. El senyor David Martinez, està
-se, ja que són necessàries, i que segons com vagin
si
El
senyor Salmeron, no té res a afegir.
La senyora Herrero
pregunta que havia formulat, respecte a perquè la primera convocatòria
nova línia
ivitats esportives i no esportives.
La senyora Fons, continua amb els barems i metodologia de càlcul per a
, ho fa de manera ràpida, per deixar més temps
pels precs i preguntes, ja que a part de que està previst lliurar als membres del
Consell, i altres entitats esportives de la vila, la documentació exposada durant el
transcurs d
també consta en les bases de la convocatòria.
El senyor Sánchez
ampliació de la quantitat
inicial prevista per a subvencions, es va tenir que convocar una nova convocatòria
que va endarrerir el procés. Enguany potser passarà el mateix amb les noves
convocatòries, de la qual cosa aniran informant i que potser servirà per repescar
alguna entitat que no hagi presentat la seva sol·licitud en la primera. Qui ho hagi
presenta tot bé, no caldrà que aporti tota la documentació de nou. En aquests
moments ja estan
5.exposa que

26/5/2022 i 24/11/2022 i que j

La senyora Fons,

25/11/2021,

6.- Precs i preguntes: El senyor Monasterio, comenta que hi ha una pregunta
al xat, formulada pel senyor Jordi Martinez, respecte a quan es pagaria el 25%
Sánchez,
que cada setmana es van aprovant per Junta de Govern una subvenció rere
i que per part de tresoreria és imminent que arribi el pagament. Continua amb el
tema de les instal·lacions esportives, que ja ha sorgit abans, i que li preocupa molt.
ló
esportiu.
fàcil, de tota
buscant
CSV: c30af1c9-ba79-41c6-821d-6ddaf1e0e150

Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio

13

Fer un

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Departament

algunes alternatives, però degut a la Covid
per exemple,
podrà donar una bona noticia,
que no pot concretar, sobre un espai nou que pot ajudar a resoldre-ho.
El Sr. Isidre Artur Gómez, demana per la previsió de canvi de la gespa del camp
on juga la Blanca Subur, dient que han tingut inundacions, de suspendre partits,
lesions
el temps i tot està aturat i sense noticies. Tamb
cop acabat el Poliesportiu, es netejaria tot el magatzem que es va utilitzar al costat
de Nou Pins Vens i que es podria tornar a fer servir
passant els mesos i tot continua ple de runa i tancat i inutilitzable.
Contesta el senyor Monasterio

a zona i el
el nou espai comentat es podrà treure gran part
de dit material que hi ha allà, sinó es retirarà. Respecte a la gespa,
à intentant
portar-ho a una propera modificació de romanent, i proposa al senyor Gómez, tenir
una reunió en breu per parlar de temes de la Blanca Subur. El senyor Monasterio
recorda una cessió
per a ser
utilitzats pels nens/nenes, quan hi han de fer deures, i fa extensiu als altres clubs,
oferiment
es pugui utilitzar amb prou garanties, per altres finalitats.
Intervé la senyora Herrero, en relació al nou espai del que ha parlat el senyor
Monasterio, comenta que esperaran doncs uns quinze dies per saber de que es
,
donat que costa molts diners als clubs i que per tirar-ho endavant han de confiar
amb la col·laboració de particulars, i insisteix en la necessitat de la vacunació dels
monitors/es, que algunes escoles privades els
/les en el
col·lectiu de mestres, i demana si es podria fer alguna gestió al respecte entre
salut i educació, per mirar de solucionar-ho i guanyar en tranquil·litat.
Respon el senyor Monasterio, al tema vacunacions, dient que conjuntament amb
el senyor Martinez i la senyora Vigó intentaran fer gestions al respecte, tot i que el
ritme actual de vacunacions és alt, i li dona les gràcies per tirar endavant projectes
El senyor Simó,

25% restant de
or només es va trigar a abonar-se un
més des de la presentació de la justificació, quan enguany ja en porten sis.
Respon el senyor Monasterio,
que, donada la situació, els clubs patien, va acudir al Govern Municipal per
vinent, és a dir aquest; en
ser ell coneixedor de que les entitats necessiten els diners en un moment concret,
ho va voler agilitzar, procurant que dit import i la subvenció ja prevista de 80.000
novament per part de les entitats, però al canviar de sistema el segon pagament
tot i que el primer va anar bastant bé.
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Intervé de nou el senyor Simó, tot i estar agraït
i
exculpar al senyor Monasterio, comenta que el primer pagament del 75%, es va
fer al novembre, i segons ell quan el procediment ja ha arrancat, no hi ha
El senyor Monasterio, li comenta que al canviar el sistema passen aquestes
d, no del Departament. El senyor Sánchez, aclarieix que tot i que segons
les Bases Reguladores que són del 2017, hi havia de termini fins a 5/1 per
presentar els comptes justificatius, intervenció fa una instrucció cada any, i la de
e
desembre, per tant quan les entitats van presentar el compte justificatiu, que també
el segon pagament. Afegeix que quan surt la convocatòria es reserven els diners,
p
de
Aprofita per dir al senyor Simó que el compte justificatiu de la seva entitat es va
aprovar per Junta de Govern del dia vint-iEl senyor Simó, pregunta sobre el segell de qualitat esportiva que es va presentar
de 2019,
, i del que no
ha parlat
més, i sobre la gestió de les entitats esportives a través dels e
apuntat per adherir10 entitats, demana perquè si són
est plus de millora
de qualitat, que totes les entitat
i que potser cal forçar-les.
Respon la senyora Fons indicant que aquest és un dels recursos que ofereix el
catàleg de serveis de la Diputació, i és aquest organisme el que marca que han
de ser 10 entitats les que formin part de dit projecte, ja que ha de posar-hi recursos
personals i tenen els seus criteris;
correus a entitats
en són 8, i ara
Diputació, que ja ha avançat que segurament
ho desestimarà; quan es rebi la resposta oficial es comunicarà a les entitats.
Intervé el senyor Monsterio, dient que al departament són els primers interessats
en que les entitats avancin, però
es porten en hores de lleure i de
vegades la gent arriba fins
, i que insistirà a la Diputació, que es
procura la formació per millorar els clubs, amb aquests més ben formats la
regidoria funcionarà millor. La senyora Fons, comenta que la resposta és molt
baixa i q
n assistit quatre
entitats.
El senyor Simó suggereix que si les entitats tenen aquest segell de qualitat, potser
en el cas de les noves subvencions, en lloc de que siguin les famílies les que
subvenció, potser es podria canalitzar a través de les
entitats.
El senyor Monasterio diu que
, mentre el
senyor Sánchez, manifesta el seu punt de vista sobre el segell de qualitat: la idea
és que els clubs puguin acreditar davant de les famílies,... que tenen una
metodologia de treball, uns tècnics qualificats, etc.
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continuar parlant, és que després de la seva presentació
potser havien estat massa exigents i es tenia que baixar el llindar, i potser articularho en diferents anys, a més la pandèmia ho ha deixat aturat, però es reactivarà,
ell és del parer que en un termini de 2, 3 anys, qui no tingui aquest segell no es
pugui acollir a
El senyor Simó
podrà fer o no el seu e

i formula la seva darrera pregunta sobre si es
que té previst començar en un mes.

Li respon el senyor Sánchez, dient que estan esperant totes les peticions per fer
casals, per despès resoldre, i que hi ha més sol·licituds
es
tenen, motiu pel qual el senyor Simó insisteix en la necessitat de més espais.
El senyor Gilabert, posa en coneixement del Consell,

dica,

tracta de que els dies 3,4 i 5 de setembre, al Club de Mar celebra el Campionat
e
fa a Sitges i hi vindrà gent de molts clubs, ja tenen estudiat el risc del protocol
Covid, creu que no serà elevat doncs tot es desenvoluparà
controlat i minimitzat, i seguiran totes les pautes, sols vol demanar el recolzament
Respon el senyor Monasterio, dient que el proper dia 2 tenen una reunió
preparatòria una mica protocol·lària, i el dia 3 una de mes tècnica per anar
preparant aquest campionat que ens fa molta il·lusió acollir-lo a Sitges, que compta
, i que tots aquells clubs que també vulguin donar
suport a aquest esdeveniment, que considera espectacular, seran benvinguts.
No havent més precs ni preguntes, el senyor Jaume Monasterio, agraeix la
participació i anima a que els debats del Consell siguin tant intensos com els
amb totes les seves demandes i suggeriments, i que
en
el punt de treball, per copsar les seves necessitats, afegeix que es tenen uns bons
, aixecant-se la sessió, essent les 21:16 hores,
de la qual, com a Secretari, estenc la present acta.
El Vicepresident
Jaume Monasterio i Miró

El Secretari
Fermín Sánchez Ferrer
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