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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE 

L’ESPORT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

 
Núm: 3/2020. 
Data:  04 de maig de 2020. 

Hora: 18,30 hores. 
Lloc:   sessió virtual. 
 

 
HI ASSISTEIXEN: 

 
Presidenta: Sra. Aurora Carbonell i Abella, alcaldessa de Sitges.   
 

Vicepresident: Sr. Jaume Monasterio i Miró, regidor de Serveis Urbans, 
Mobilitat  i Esports. 
 

Vocals: 
 

 Sr. David Martínez Lluís, regidor de Tradicions i Festes, Educació i Salut 

Pública. 
 Sra. Júlia Vigó Pascual, regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat i 

Habitatge. 

 Sra. Carme Gasulla Blanco, representant del grup municipal Comuns 
Verds de Sitges. 

 Sr. Rafel Font i Buixens, representant del grup polític Junts per Sitges. 

 Sr. Xavier Roig Juan, representant del grup municipal Socialista-CP. 
 Sr. José Diego Tendero Rebollo, representant del grup municipal 

Ciutadans de Sitges. 
 Sr. Ignacio Rubí González, representant de Nou Horitzó Partit 

Municipalista. 

 Sr. José Maria Martínez Carbajosa, representant del grup polític 
municipal El Margalló, Independent per Sitges, Les Botigues i Garraf. 

 Sr. Guillem Pujadas Casas, representant de l’Agrupació Esportiva Les 

Botigues de Sitges. 
 Sr. Edgar Mont-Roig Carme, representant de l’Associació Cultural i 

Esportiva Futbol Gaèlic de Sitges. 

 Sr. Joan Josep Tutusaus Martí, representant del Centre Excursionista de 
Sitges. 

 Sr. Frederic Domínguez Bartés, representant del Club Bàsquet Sitges. 

 Sr. Tomás González Bollarín, representant del Club de Golf Terramar. 
 Sr. José Antonio Gilabert Delgado, representant del Club de Mar de 

Sitges. 

 Sr. Roberto Carlos Garcia Tapia, representant del Club Hacia el Sup. 
 Sr. Rafael Alcázar Alquézar, representant del Club Esportiu Sitgetà de 

Basquetbol. 
 Sr. Ivan Garcia Trujillo, representant del Club Nàutic de Sitges. 
 Sr. José Castillo Clavero, representant de Club Winsurfing Sitges. 
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 Sr. Juan José Jiménez Iglesias, representant de Patinatge Artístic de 

Sitges. 
 Sr. Javier Guerrero Oris, representant de Rugby Club Sitges. 
 Sr. José Antonio Escribano Cortés, representant de l’AFA de l’Escola Pia 

de Sitges. 
 
Altres assistents que no són representants: 

 
 Sr. Magí Mestre, en nom del Club Patí Subur Sitges.  
 Sr. Antoni Sardà Julian, en nom del C.F. Blanca Subur. 

 Sr. Marc Pla, tresorer de l’Agrupació Esportiva Les Botigues de Sitges.  
 

Assessor i Secretari:  
 

 Sr. Fermín Sánchez Ferrer, cap del departament d’Esports. 

 
Personal del departament d’Esports: 
 

 Sra. Eva Fons i Vidal. 
 Sr. Miquel Àngel Villa Celdrán. 
 Sra. Rosa Junyent i Sabaté. 

 
Excusen l’assistència: 
 

 Sr. Guillem Escolà Hueso, representant del grup polític Sitges Grup 
Independent. 

 Sra. Montse Renom Pinsach, representant de Club Escola de Vela 

Adaptada (EVA) i de Port d’Aiguadolç Sitges, SA. 
 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1.- Situació de la COVID19 en l’àmbit de l’Esport.  
 
2.- Proposta de Pacte local per a la reactivació socioeconòmica de Sitges. 

  
3.- Designació de dos/tres representants del consell per participar en la Cimera 
del Pacte. 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 
Essent les 18,36 hores inicia la sessió l’alcaldessa de Sitges, la Sra. Aurora 
Carbonell i dona la benvinguda als assistents del Consell Municipal de l’Esport 

(a partir d’ara CME) virtual que formen part d’aquest òrgan municipal de 
participació sectorial, integrat pels diferents agents socials locals, implicats en el 

món de l’esport. 
 
1. Situació de la COVID19 en l’àmbit de l’Esport 
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L’alcaldessa exposa que des de l’Ajuntament de Sitges s’ha acordat la creació 

del Pacte local per a la reactivació socioeconòmica de Sitges, que està previst 
que es pugui reunir en format cimera el proper dia 8 de maig, per identificar 
conjuntament necessitats presents i futures de la ciutadania de Sitges i treballar 

en propostes de reactivació per mitigar els efectes provocats per l’impacte de la 
COVID19 amb l’objectiu de protegir els col·lectius més vulnerables i la 
ciutadania en general.  

 
Aquesta cimera estarà formada per tots els regidors del govern, així com 
representants dels grups municipals de l’Ajuntament, i 2/3 membres de 

cadascun dels Consells Municipals, així com representants del comerç local i 
dels sindicats.  

 
Precedeix dient que el Pacte és l’inici i es treballarà amb Taules de treball on 
estaran representats i es parlarà dels diferents àmbits (social, econòmic i 

ocupacional, cultural, educatiu i mediambiental). 
 
L’alcaldessa finalitza la seva primera intervenció dient que vol escoltar a totes 

les persones que formen part del Consell virtual i cedeix la paraula al regidor 
d’Esports, el Sr. Jaume Monasterio. 
 

Pren la paraula el regidor d’Esports, el Sr. Jaume Monasterio dient que aquest és 
un Consell una mica especial i que surt de l’habitual i dona la paraula al Sr. 
Fermin Sánchez, cap d’esports per tractar el primer punt de l’ordre del dia.  

 
El Sr. Sánchez exposa la situació del sector esportiu i les diferents fases del 
“Plan hacia la transición hacia la nueva normalidad”. 

 
El Sr. Sánchez explica que ja portem 51 dies de de la declaració de l’estat 

d’alarma mitjançant RD 463/2020 de 14 de març. El passat 28/04/2020 el 
Consejo de Ministros va aprovar el “Plan para la transición hacia la nueva 
normalidad” en 4 fases. És un full de ruta que s’anirà concretant mitjançant 

l’aprovació de diferents Ordres Ministerials i es desenvoluparà de forma gradual i 
asimètrica, que s’aniran publicant al BOE. 
 

Procedeix dient que la Generalitat de Catalunya, que te competències exclusives 
en matèria d’activitat física i esport ha fet proposta de desescalada, però durant 
l’estat d’alarma és el Govern central l’autoritat competent i els 4 ministeris 

(defensa, interior, transports i sanitat) qui prenen les decisions en aquet moment.  
 
Sánchez afegeix que són els Ajuntaments els que han de vigilar i controlar per tal 

que es doni compliment a la normativa d’acord amb les característiques del 
municipi i les possibilitats. L’equip de govern (els treballadors municipals) volen 
el millor pels sitgetans i sitgetanes, per les entitats jurídiques sense afany de 

lucre i empreses del sector. Les diferents patronals (piscines, nàutiques, 
gimnasos...) també han fet les seves peticions.  

 
Puntualitza dient que l’esport te molts prismes, moltes versions, és polièdric 
(individual, col·lectius, lleure, professional, exterior, interior, instal·lacions 

privades o publiques...) i s’ha  classificat l’esport en diferents modalitats:  
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A) Esport professional: 2 lligues i 3 competicions. 

B) Esport federat: amb llicència federativa. 
C) Esport “no professional”: lleure, esport per a tothom.  

 

Abans d’explicar les fases, el Sr. Sánchez vol fer alguna consideració tenint en 
compte 3 àmbits: 
 

En l’àmbit jurídic cal donar total compliment i respecte a les normes sanitàries i 
de seguretat i de garantia de la protecció de la salut i fer inversió tant 
l’ajuntament com les entitats en: saboneres, gels, mampares, neteja i 

desinfecció... Per tant, no es podrà escatimar en recursos en temes de prevenció 
donat que podem tenir certa responsabilitat si alguna persona es contagia sense 

que s’hagin pres les mesures preventives. 
 
En l’àmbit econòmic, cada entitat haurà de valorar a partir del coneixement de la 

seva organització i de les seves dades econòmiques si pot reiniciar l’activitat a la 
corresponent fase. L’ERTO és una “oxigenació” per les entitats que tenen el 
personal contractat, ja que el 70% dels salaris en el sector esportiu l’assumirà 

l’Estat. Des de l’Ajuntament caldrà cercar una rendibilitat social, no econòmica, 
és a dir, afavorint la major ocupació possible de les instal·lacions esportives 
facilitant l’accés a tothom.  

 
En l’àmbit del màrqueting s’haurà de veure com un criteri d’oportunitat i 
d’estratègia de quan obrir centres esportius i gimnasos.  

 
Tot seguit el Sr. Fermin Sánchez exposa detalladament cada una de les fases de 
la desescalada. I finalment conclou dient que cal ficar en valor el sector, el valor 

educatiu i de salut. Segueix dient que estan acostumats a gestionar i s’han 
preparat per fidelitzar, retenir i adherir els clients. L’esport pot ser la primera 

vacuna preventiva per a la millora del sistema immunològic. Per tant, caldrà 
demanar majors ajuts al sector esportiu per part de l’administració 
supramunicipal per una nova regulació pels ajuntaments, que puguin destinar els 

seus recursos amb major llibertat, reivindicar una major autonomia local per a la 
gestió dels propis interessos. 
 

2. Proposta de Pacte local per a la reactivació socioeconòmica de Sitges 
 
A continuació el regidor d’esports el Sr. Jaume Monasterio comenta que hi ha 2 

vessants: la Cimera i les Taules de treball sectorials. Afegeix dient que cal triar a 
2 representants/es de les entitats esportives/associacions per formar part 
d’aquesta cimera i en les taules de treball hi pot participar tothom que estigui 

interessat/a. 
 
El Sr. Sánchez puntualitza que la Cimera es portarà terme el proper 8 de maig 

de 2020 i es poden presentar les propostes a través de la plataforma “Decidim” 
que està activa al web de l’ajuntament de Sitges. Posteriorment és faran les 

taules sectorials i finalment es realitzarà una memòria final amb el que es 
consensuï de totes les taules sectorials. 
 

Esport “no professional”: lleure, esport per a tothom. 
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Acte seguit, el regidor d’esports, el Sr. Jaume Monasterio demana que cada 

representant d’entitat es presenti i tot seguit exposi la situació actual de l’entitat 
que representa i el futur més immediat, com són la realització o no de les 
activitats esportives d’estiu. 

 
Per ordre d’intervenció: 
 

- El Sr. Jose Antoni Gilabert Delgado, representant del Club de Mar de Sitges 
exposa que tenen la intenció de fer l’esplai d’estiu i cursets de vela quan es 
pugui, i que volen fer els entrenaments dels seus esportistes federats a partir del 

8 de maig, però que les platges resten tancades. Afegeix dient que a la platja de 
la Bassa Rodona hi ha un vaixell varat i vol saber quan es retirarà. 

 
Aurora Carbonell respon dient que s’estaven plantejant reobrir totes les platges 
aquesta setmana, ja que actualment n’hi ha d’obertes i de tancades, i això és un 

problema de control. Cal tenir en compte la massificació que es pugui produir en 
alguna platja que no te tanta sorra. Afegeix dient que respecte al vaixell hi ha un 
caos important respecte a l’assegurança i que per això no el poden retirar. 

 
Jaume Monasterio afegeix que aquest vaixell s’ha de retirar amb una grua i 
aquesta ha d’accedir a través de la sorra, i en aquest moment està complicat, tot 

i que estan a sobre d’aquest tema. Quan sàpiguen alguna cosa, ho 
comunicaren. 
 

- El Sr. Ivan Garcia Trujillo representant del Club Nàutic Sitges explica que 
l’entitat està paralitzada i contemplen fer activitats organitzades (cursets de vela 
i esplai d’estiu) de cara al mes de juliol i agost, adaptant-se a la situació. 

Procedeix dient que els seus associats/es comprenen molt bé la situació que 
s’ha generat i finalment sol·licita suport a nivell de  com preservar i quines 

mesures s’han de tenir en compte en el  moment d’iniciar les activitats.  
 
- El Sr. Tomàs Gonzalez Bolarin, representat del Club de Golf Terramar 

comenta que el club està tancat, però que tenen previst obrir-lo el proper 11 de 
maig. Tenien preparats a golfistes professionals, però s’ha publicat el Decret. El 
proper dimecres tenen prevista una reunió amb Industria, Federacions, etc., per 

fer un recull de possibilitats i recomanacions. Preparen un protocol pel soci/a per 
com bellugar-se dins de les instal·lacions. El vestuari i el restaurant, potser els 
mantindran tancats. Han comprat mampares, tenen un proveïdor, i ofereix al 

Club Nàutic o qui ho necessiti, les dades de contacte. 
 
- El Sr. Guillem Pujadas Casas, representant de l’Agrupació Esportiva Les 

Botigues de Sitges i de l’escola nàutica. Respecte a la primera, han suspès totes 
les activitats i també no han cobrat les quotes als associats/es i per tant, estan 
en “números vermells” en el pressupost de l’entitat. Respecte a la segona, 

comenta que l’escola nàutica disposa d’un espai immens, tant a la sorra com al 
mar i es pot preservar la distancia de seguretat. Demana a l’ajuntament 

informació de com s’ha de procedir per poder iniciar l’activitat dels casals d’estiu 
el més aviat possible. Afegeix que treballa amb gent amb inclusió i les famílies 
d’aquestes persones necessiten saber quan s’iniciarà els períodes d’inscripció  i 



 

 

 

 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES                                  

   REGIDORIA D’ESPORTS 
Departament d’Esports 

Servei de Promoció i Gestió d’Activitats Esportives 

 
 

6 

ell com a entitat, poder contractar als especialistes. Finalitza dient que no vol 

publicitar els seus serveis, fins que des de l’ajuntament s’autoritzi a fer-ho. 
 
- El Sr. Frederic Domínguez Bartés, representant del Club Bàsquet Sitges 

exposa que la situació que estan vivint és similar a les que pateix tothom. 
Respecte a les activitats d’estiu estan interessats a fer-les, però sempre que es 
puguin complir les mesures de seguretat i amb totes les garanties. Segueix dient 

s’ha deixat de fer el campus de Setmana Santa i el curs de tecnificació i que si 
no es poden fer les activitats programades a l’estiu (Torneig 3x3, casal d’estiu, 
curs tecnificació i curs d’entrenadors) hi haurà un problema important de 

finançament del club. Vol saber quin suport hi haurà per part de l’ajuntament en 
aquest sentit. Vol saber també si hi haurà normativa de seguretat per accedir a 

les instal·lacions esportives municipals com usuaris/es que en són. Finalment 
comenta que no cobren les quotes als seus associats/es i tampoc es publiciten. 
 

- El Sr. Joan Tutusaus Martí, representant del Centre Excursionista de Sitges 
comenta dos aspectes bàsics. El primer és que l’estat d’alarma es va decretar 3 
setmanes abans que es portés a terme la “Sitges Rock Trail”. Han ajornat la data 

pel proper 3 d’octubre ja que tot ho tenien contractat i no es podien tornar els 
diners. Han proposat dues opcions als participants, participar el 3 d’octubre o qui 
no pugui deixar-ho per l’any que vinent. La gent ho ha comprès. Tenen 

l’esperança de poder realitzar-ho a l’octubre tal com van les coses. D’altre 
banda, les activitat que realitza l’entitat com sortides, senderisme... s’han suspès 
totes. El segon aspecte és que l’entitat gestiona l’espai esportiu municipal més 

petit que hi ha al municipi, com és l’Espai d’Escalada Can Puça (rocòdrom) que 
resta tancat. Sol·licita quin haurà de ser el protocol a seguir per quan es reobri la 
instal·lació. L’entitat ja ha enviat un esborrall del protocol al regidor d’esports.  

 
- El Sr. Robert Garcia Tapia, representant del Club Hacia el Sup del Club 

Nàutic Garraf, tenen la intenció de fer el casals d’estiu, ja que és un casal que 
es fa a l’aire lliure, molt reduït de nens i nens (10/15) a finals de juny i el mes de 
juliol. El volen fer per donar un servei a les famílies, tot i que aquestes tenen por. 

Demana protocols a seguir per quan s’activin les activitats amb mesures de 
seguretat i garanties. Vol saber com es gestionarà i controlarà l’accés a les 
platges. Finalitzen dient que la intenció és poder salvar la temporada amb la 

gent i el turisme local, ja que serà difícil que vinguin estrangers aquest any. 
 
- El Sr. Antoni Sardà Julián, del Club Futbol Blanca Subur explica que tenen 

l’activitat paralitzada i donen la temporada per acabada. A l’estiu tenen un curs 
de tecnificació de 5 setmanes (finals de juny i tot el juliol) que voldrien realitzar ja 
que estarien en la fase 4, però amb les mesures de seguretat adequades. 

Moltes famílies contacten amb ells per saber si ho portaren a terme, però no 
volen publicitar-ho perquè ara ho consideren agosarat. 
 

- El Sr. Magi Mestre, representant del Club Pati Subur Sitges comenta que han 
anul·lat totes les activitats i veient les previsions donen la temporada per 

acabada. Proposen si es possible, poder avançar la temporada següent, es a dir 
començar els entrenaments després de Festa Major, però amb les mesures 
preventives corresponents per poder entrenar amb seguretat i tranquil·litat per a 

totes les famílies. 
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- El Sr. Juan José Jiménez Iglesias, representant del Patinatge Artístic Sitges 
exposa que aquesta modalitat esportiva és una mica diferent a la resta d’entitats 
en quan a les competicions. L’esport federat tot just acabava de començar la 

temporada, per tant les competicions no es donen per finalitzades, però si 
suspeses temporalment. Per aquest motiu sol·liciten poder fer ús de les 
instal·lacions el més aviat possible, i que a l’agost no es tanquin les 

instal·lacions, sempre amb les mesures preventives i protocols per mantenir la 
seguretat. L’esport escolar, que depèn del Consell Esportiu del Garraf està 
suspès, però hi ha la intenció de fer una trobada al juliol com activitat de comiat 

de la competició. El casal que fan a l’estiu és de tecnificació de ¾ dies i 
participen només les patinadores del club amb la finalitat de fer un volum 

d’entrenament més important i específic. 
 
- El Sr. Javier Guerrero Oris representat del Rugby Club Sitges, comenta que  

tenen 500 inscrit d’edats entre 4,5 a 61 anys, per tant amb riscs diferents  de 
contagi. Suspenen les activitats, competicions i casal d’estiu fins la propera 
temporada. Bàsicament perquè el rugbi és un esport amb molt de contacte i hi 

ha molt risc de contagiar-se. Les federacions, tant la catalana com l’espanyola 
han suspès també totes les competicions. Procedeix dient que han decidit fer un 
ERTO amb 2 treballadors de l’entitat i que la últim quota als associats no l’han 

girat, només una quota de 19 o 9€/soci, depèn, per cobrir despeses que no 
podien evitar. 
 

- El Sr. Edgar Mont-Roig Carme, representant del Futbol Gaèlic de Sitges 
comenta que són una entitat petita de només 23 jugadors i ho assumeixen tot 
entre ells i amb la col· laboració d’algun patrocinador que tenen. Realitzen 

poques competicions però s’han suspès totes. Tenen el neguit de quan podran 
tornar a entrenar i en quines condicions, però atenent sempre a les mesures de 

seguretat. També pregunta com estan les obres del nou camp de la zona de 
Pins Vens. 
 

- El Sr. Rafael Alcázar Arquézar, representant del Club Esportiu Sitgetà de 
Basquetbol exposa que fan l’activitat conjunta amb el Club Bàsquet Sitges, tot i 
que ells només fan bàsquet femení. Segueix dient que no han cobrat les quotes 

als associats/es, i que potser hi hauran patrocinadors que deixaren de fer-los les 
seves aportacions econòmiques. Exposa el tema que hi haurà moltes famílies 
que tindran problemes econòmics i exposa el tema de les beques per les famílies 

que no poden pagar les quotes, i que fins ara s’ha fet càrrec l’entitat. 
 
Jaume Monasterio respon dient que el tema de les beques s’està estudiant i 

aprofitant que està la regidora Vigó podrà donar el seu punt de vista en la seva 
intervenció. Ho tenen previst i buscant la millor manera perquè no afecti als clubs 
i ajudar a les famílies. 

 
- El Sr. José Castillo Clavero, del Windsurfing Club Sitges exposa que està 

d’acord amb tot el que exposen els anteriors col·legues. És molt important i no 
queda clar quan es podrà fer les activitats a les platges. Està molt pendent del 
què i quan es podrà fer activitat a la platja, ja que hi ha molta incertesa. Tenen 

avantatges al treballar en un mitjà obert com el mar i la platja, però s’ha de 
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buscar la fórmula adient i mirar d’ envolcallar al client de qualitat que va a fer una 

cosa més concreta. S’estan plantejant enlloc de dutxes, algun espai a l’exterior 
amb mànega o similar on poder dutxar-se.  
 

El regidor d’esports respon que tenen un punt afegit ja que depenen del Pla 
d’Usos que encara no ha sortit. 
 

L’alcaldessa afegeix dient ja que no està tot en el BOE i avisen en poc temps. No 
es pot planificar massa el futur, sinó conviure amb el virus. Tot està pendent d’un 
possible rebrot o de que es trobi una vacuna. S’ha d’anar poc a poc, pas a pas 

depèn de com passen les coses. S’està mirant com es reestructuren les  
distàncies, banys, neteja etc, per a partir del 8 de juny. Turisme ha engegat la 

campanya “Sí Sitges”, destacant la vessant solidaria, de seguretat, etc. de la vila, 
es pretén destacar el positivisme. S’anirà avisant sobre la reobertura de les 
platges. 

 
- El Sr. Toni Escribano Cortés, representant de l’Associació Esportiva de 
l’Escola Pia Sitges comenta que des de l’escola fan activitat a través d’una 

plataforma virtual, i els alumnes poden fer activitat física diària durant 30 minuts. 
No és en streaming però el alumnes es poden connectar quan vulguin. Referent 

a les activitats esportives d’estiu resten a l’espera de saber com procedir i també 

de l’ús de les instal·lacions esportives i de la piscina municipal.  
 
Acabades les intervencions dels representants de les entitats i associacions 

esportives, el Sr. Jaume Monasterio cedeix la paraula als polítics presents, per 
ordre d’intervenció: 
 

- Sr. Rafel Font i Buixens de Junts per Sitges. El seu grup és un dels que va 
proposar el pacte. Resta oient i a disposició. 

 
- Sra. Carme Gasulla Blanco dels Comuns Verds de Sitges. Fa una petita 
reflexió sobre la importància de la salut i l’activitat física, pel que fa a aquesta en 

la prevenció de malalties i en l’educació. Cal activar el finançament, l’ajornament 
d’impostos i atorgament de subvencions a les entitats. 
 

- Sr. David Martínez Lluís, regidor de Tradicions i Festes, Educació i Salut 
Pública. Exposa que cal el compromís de tots i totes i remar en la mateixa 
direcció. No es cosa ràpida però amb l’ajut de tots ens en sortirem. Com a 

persona vinculada a l’esport és per a ell un honor estar en aquest Consell. Força 
pels que ho necessitin. 
 

- Sr. José Maria Martínez Carbajosa de El Margalló, Independent per Sitges, 
Les Botigues i Garraf comenta que hi ha poc a afegir. Agrair la participació, ha 
estat una agradable sorpresa pel coneixement, responsabilitat i solidaritat 

manifestats. Com a Margalló està al costat, cal posar fil a l’agulla, i que tot plegat 
sigui només un malson. 

 
Coincidint en que són vora les vuit del vespre, l’alcaldessa de Sitges proposa fer 
una aturada perquè qui ho desitgi pugui aplaudir per honrar a feina que estan 
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fent els sanitaris en aquest moments tant complicats. Al cap de deu minuts es 

reprèn la sessió. 
 
- Sra. Júlia Vigó Pascual, regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat dels 

diversos consells ja realitzats, s’extreu la conclusió de que els temes que han 
donat més vida durant el confinament han estat: l’Esport, Drets Socials i 
Educació, potser aspectes no tan essencials com d’altres. Segueix dient que 

respecte a les rendes baixes per atorgament de beques, s’està elaborant un 
esborrany de proposta de bases. L’objectiu és compartir-ho amb la resta de 
departaments i esperem poder oferir ben aviat una proposta més tancada amb 

accions més concretes.  
 

- Sr. Xavier Roig Juan del grup municipal Socialista-CP. Comenta que es  
tracta d’escoltar les veus, veure els problemes i intentar ajudar i donar 
respostes. 

 
- Sr. Ignacio Rubí González de Nou Horitzó Partit Municipalista li sembla bé el 
que ha manifestat la Sra. Júlia Vigó i cal activar les subvencions, govern i 

oposició. Recorda a Jaume Monasterio, la reforma pendent del Pavelló 2, potser 
ha arribat l’hora de fer-la i es podria activar el tema, en aquest moment 
d’aturada. 

 
- Sr. José Diego Tendero Rebollo de Ciutadans de Sitges no pot intervenir 
doncs ha tingut que marxar abans, excusant-se per aquest fet. 

 
3. Designació de dos/tres representants del consell per participar en la 

Cimera del Pacte. 

 
A continuació el regidor d’esports, el Sr. Jaume Monasterio comenta que s’han 

de designar de dos/tres representants del consell per participar en la Cimera del 
Pacte. 
 

S’ofereixen i són acceptats per unanimitat com a representants els Srs. José 
Antonio Gilabert Delgado i Javier Guerrero Oris, i com a suplents els Srs. Tomás 
González Bolarin i Frederic Domínguez Bartés. 

 
Precs i preguntes:  
 

Malgrat que tots els membres presents ja han intervingut, i no està previst en 
l’ordre del dia, s’inicia espontàniament un debat relacionat principalment de les 
activitats nàutiques. 

 
El Sr. Guillem Pujades, demana en quina fase estarien les escoles nàutiques, i 
que les coses es facin legalment i amb seguretat, i que el problema està en les 

interpretacions. 
 

Segons el Sr. Gilabert estarien en la fase de pràctica d’esport nàutic individual. 
En la segona fase respectant distàncies i mesures de seguretat, potser ja 
podrien 2 o 3 vaixell. Parla d’un esborrany de la Federació de Vela. Segons ell la 

problemàtica estaria més en els vaixells de vela no individuals. I més endavant, 
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al parlar més àmpliament de les fases de desconfinament fa referència a l’art. 9 

de la “Orden SND/388/2020, de 3 de maig.  
 
Intervé el Sr. Jaume Monasterio, comentant les diverses possibilitats que es 

presenten: individual i particular podent sortir de 6 a 10 del matí i de 20 a 23 
hores. I els professionals i federats podent també sortir en ambdues franges. Els 
professionals poden sortir amb un entrenador mantenien la distància de 

seguretat de dos metres.  
 
El Sr. José Maria Martínez opina que s’han de confirmar les fases, que poden 

canviar dia a dia. D’aquesta manera no és fàcil planificar l’obertura, publicitat, 
etc. 

 
El Sr. Ignasi Rubí, recorda a l’alcaldessa respecte al que ja va sol·licitar en el 
Consell de les persones i és que no sigui requisit indispensable el fet de ser 

regidor per esdevenir representant d’un partit polític en els consells.  
 
L’Alcaldessa, Aurora Carbonell, comenta que ja es veurà, potser es canvien els 

límits actuals de l’Àrea de Salut, estem en la zona metropolitana sud i sabem el 
que es pot fer avui. Pel que fa a la sol·licitud del Sr. Ignasi Rubí, han comentat 
amb el Secretari, respecte a la seva possibilitat.  

 
Agraeix la participació i la voluntat de sortir-nos-en, col·laborant i compartint 
entre tots i totes encara que siguin d’àmbits molt diferents.  

 
 
I no havent més preguntes ni intervencions, la Presidenta, Sra. Aurora Carbonell 

i Abella, aixeca la sessió, essent les 20,36 hores, de la qual, com a Secretari, 
estenc la present acta. 

 
 
La Presidenta      El Secretari  

 
 
Sra. Aurora Carbonell i Abella   Sr. Fermín Sánchez Ferrer 
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