Fer un

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
REGIDORIA D’ESPORTS
Departament d’Esports

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT
DE SITGES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 7
Data: 26 de maig de 2022
Hora: 18,00 hores
Lloc: presencial a la Masia Can Milà (Oficina Turisme).
HI ASSISTEIXEN:
Vicepresident:
 Senyor Jaume Monasterio i Miró, regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i
Esports.
Vocals:
















Senyor David Martínez Lluís, regidor d’Educació, de Tradicions i Festes.
Senyor Xavier Salmerón Carbonell, regidor de Cultura i Joventut.
Senyora Elisabeth Pérez Ribas, regidora de Participació i Transparència
Senyora Carme Gasulla Blanco, representant del grup municipal Comuns
Verds de Sitges.
Senyor José Diego Tendero Rebollo, regidor no-adscrit amb representació
al Ple Municipal de l'Ajuntament de Sitges
Senyor Isidre Artur Gómez Botas, representant del Club de Futbol Blanca
Subur.
Senyora Eva Herrero Calandín, representant Club Rítmica Sitges Garraf.
Senyor Edgar Mont-Roig Carme, representant de l’Associació Cultural i
Esportiva Futbol Gaèlic de Sitges.
Senyor Rafael Alcázar Alquézar, representant Club Esportiu Sitgetà
Basquetbol
Senyora Montserrat Renom Pitarch, representant de l’Escola de Vela
Adaptada Port d’Aiguadolç.
Senyor Tomás González Bollarín, representant del Club de Golf Terramar.
Senyor Iván Garcia Trujillo, representant del Club Nàutic Sitges
Senyor Jaume Pujol Batlle, representant de l’Escola Nàutica Nootka
Kayak.
Senyor Pau Simó Tarroch, representant del Club Bàsquet Sitges (CBS).
Senyora Patricia Melvin Baud representant Club Hoquei Sitges

Altres assistents que no són representants:
 Senyora Amalia Martínez Azzaro, Vicepresidenta del Club Hoquei Sitges.
Secretari i assessor:
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 Senyor Fermín Sánchez Ferrer, Cap del Departament d’Esports, Director
de l’Àrea de Serveis a les Persones, en Funcions.
Personal del Departament d’Esports:
 Senyora Eva Fons i Vidal, tècnica del Departament d’Esports.
 Senyora Lola Mallén Zafra, administrativa del Departament d’Esports.
Ponent extern:

 Senyor Jesús Fleta, Psicòleg i representant Emocional Comunitari del
CAP de Sitges.
 Senyora Elisabet Martí Serrano, i senyora Marta Roig Juan, Cap i tècnica
respectivament del departament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Sitges.
 La senyora Anna Latorre de Latorre Legal & Consulting S.L.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura, si s’escau de l’acta anterior.
2. Presentació de la Memòria de la Regidoria d’Esports de l’any 2021.
3. Ponència i debat participatiu: “La protecció de dades als clubs i entitats
esportives”.
4. Procediment de subvencions en concurrència competitiva per l’any 2022:
presentació de noves línies de subvenció i nous formularis.
5. Presentació de circuits urbans esportius en el municipi.
6. Recordatori del calendari de sessions ordinàries per l’any 2022.
7. Precs i preguntes:
o Presentació del “Portal d’entitats i voluntariat” a càrrec del
departament de Participació Ciutadana.
o Presentació de la “Prescripció social a les entitats” a càrrec del
Centre d’Atenció Primària (CAP).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
A les 18:10 hores inicia la sessió el vicepresident, actuant com a president, del
Consell Municipal de l’Esport de Sitges, el senyor Jaume Monasterio, dona la
benvinguda als assistents explica que es farà un canvi en l’ordre del dia
començant pel final exactament pel punt 7:
o
o

Presentació del Portal d’entitat i voluntariat” a càrrec del
departament de Participació i Ciutadania.
“Prescripció social a les entitats” a càrrec del CAP de Sitges.

Per tant, fa la presentació la senyora Elisabeth Pérez Ribas, Regidora de
Participació i Transparència que presenta al senyor Jesús Fleta, que explica
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breument la prescripció mèdica esportiva des del Centre d’Atenció Primària de
Sitges adreçant a les persones de les entitats del municipi. Encoratja a anar
actualitzant les dades a la web municipal en el portal de Participació Ciutadana.
Torna la regidora a presentar a la Cap responsable del departament de
Participació, la senyora Elisabet Martí i la tècnica senyora Marta Roig que la
complementa en la presentació del portal que recentment s’ha posat en marxa,
amb la finalitat de donar visibilitat a les entitats i facilitar la gestió dels tràmits
centralitzant la informació. Fan una petita mostra de l’enllaç al Portal, on es
poden trobar 3 apartats diferenciats: un amb informació per Entitat, un altre per
informació pel Voluntariat i un tercer que és un Directori d’Entitats que servirà per
disposar d’un registre únic municipal:
https://www.sitges.cat/serveis/participacio-ciutadana/oficina-dentitats-i-voluntariat
De nou pren la paraula el senyor Monasterio, que valora positivament la finalitat
d’aquest portal, i tot seguit fa una rectificació de l’acta anterior on no es va fer
constar que va participar el senyor José Maria Carbajosa en la darrera sessió
virtual. Pregunta si hi ha alguna qüestió més a rectificar i tot seguit dona per
aprovada l’acta anterior.
Fa tot seguit, presentació de la Memòria de la Regidoria d’Esports de l’any 2021,
i explica genèricament les diapositives que s’adjunten amb aquesta acta.
El senyor Monasterio cedeix la paraula a la senyora Anna Latorre que presenta
la seva Ponència i obre debat participatiu sobre la protecció de dades als clubs i
entitats esportives de l’ordre del dia.
Explica amb alguns exemples les dificultats en els procediments de les entitats
del tractament de dades de caràcter personal i la informació que es facilita als
usuaris amb la gestió de les dades. Posa èmfasi en les sancions que podrien
ocasionar la seva incorrecta manipulació i en l’increment de les mateixes segons
la llei.
Després de diverses consultes a la senyora Latorre. El senyor Monasterio cedeix
la paraula al Cap del departament d’Esports, el senyor Fermín Sánchez, que
exposa mitjançant diapositives del quart punt de l’Ordre del dia, relatiu al
Procediment de subvencions en concurrència competitiva per l’any 2022:
presentació de noves línies de subvenció i nous formularis, breu explicació del
procediment i de les bases reguladores i recordatori que properament es farà
una presentació més específica del tema a través d’una sessió de Zoom.
Finalment explica i recorda el procediment de les justificacions de les
subvencions.
Tot seguit, el senyor Monasterio encoratja a contactar amb el departament
d’Esport per a qualsevol consulta sobre el tema de subvencions.
Pren la paraula la senyora Eva Fons, Tècnica del departament d’Esports, que
parla sobre el cinquè punt de l’Ordre del dia: Presentació de circuits urbans
esportius en el municipi. Explica que el programa de caminades per a gent gran
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estava adreçat a persones de la Regidoria d’Esports i la piscina municipal que
practiquen marxa nòrdica i que la nova proposta és la d’obrir a la ciutadania en
general previ un informe del CAP, que els habiliti per a la pràctica facilitant i
adequant un traçat de circuits coordinats amb la Diputació de Barcelona. Exposa
diferents recorreguts i explica que s’han de fer comissions per adequar les
peculiaritats dels itineraris perquè siguin inclusius. Aquestes propostes s’han de
treballar i la senyora Fons demana col·laboració als que vulguin participar.
Es formulen algunes preguntes sobre els circuits i el programa i el senyor
Monasterio de nou insta a la participació en les comissions.
Tot seguit, proposa el calendari de la propera sessió del Consell Municipal de
l’Esport pel 24 de novembre de 2022 i dona pas a l’apartat de precs i preguntes.
Pregunta la representant del Club de Rítmica Sitges-Garraf, la senyora Herrero,
sobre la possibilitat del servei de bar al Pavelló de Pins Vens, i s’hi suma el
representant del Club Esportiu Sitgetà de Basquetbol, el senyor Alcázar que
també s’interessa i li pregunta al regidor sobre el projecte d’instal·lar el bar a
sobre de la consergeria del pavelló 2, al que li contesta que aquesta opció és
molt costosa, amb dificultat urbanística, però que s’estudiarà una solució a
aquest servei complementari.
El senyor Monasterio, tanca la sessió i agraeix l’assistència presencial dels
membres del Consell. Informa que es farà arribar als membres del Consell les
presentacions que s’han utilitzat durant la sessió:
- Consell Municipal de l’Esport, de data 26 de maig de 2022.
- Memòria Regidoria d’Esports any 2021.
- Presentació de Latorre Legal & Consulting SL.
I essent les 19,50 hores, es dóna per finalitzat el Consell Municipal de l’Esport.

El Vicepresident
Jaume Monasterio i Miró

El Secretari
Fermín Sánchez Ferrer
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