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REGIDORIA D’ESPORTS
Departament d’Esports
Servei de Promoció i Gestió d’Activitats Esportives

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE
L’ESPORT DE SITGES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm:
Data:
Hora:
Lloc:

4/2020.
03 de desembre de 2020.
19 hores.
sessió virtual.

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 José Maria Martínez Carbajosa, regidor de Governació, com a
representant del grup polític municipal El Margalló per Sitges, Les
Botigues i Garraf.
 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 José Diego Tendero Rebollo, representant del grup municipal
Ciutadans de Sitges.
 Senyor Ignacio Rubí González, representant de Nou Horitzó Partit
Municipalista.
 Senyor Edgar Mont-Roig Carme, representant de l’Associació Cultural i
Esportiva 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 Roberto Carlos Garcia Tapia, representant del Club Hacia el Sup.
 Senyor Rafael Alcázar Alquézar, representant del Club Esportiu Sitgetà
de Basquetbol (CESB).
 Senyora Silvia Casado Albarracín, representant del Club Patí Subur
Sitges.
 Senyora Eva Herrero Calandín, representant Club Rítmica Sitges Garraf.
 Senyora Montserrat Renom Pinsach, representant de l’Escola de Vela
Adaptada (EVA) i del Port Esportiu d’Aiguadolç.
 Senyor Juan José Jiménez Iglesias, representant del Patinatge Artístic de
Sitges (PAS).
 Senyor Javier Guerrero Oris, representant de Rugby Club Sitges.
 Senyor Jordi Martínez Aguilar, representant de la Unió Esportiva Sitges.
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 Senyor José Antonio Escribano Cortés, representant de l’AFA de l’Escola
Pia de Sitges.
 Senyor Adrià Jiménez Solis, representant de l’Escola Miquel Utrillo.
Altres assistents que no són representants:
 Senyor Pau Simó Tarroch, delegat pel senyor Frederic Domínguez
Bartés, representant del Club Bàsquet Sitges (CBS).
Secretari i assessor:
 Senyor Fermín Sánchez Ferrer, cap del departament d’Esports.
Personal del departament d’Esports:
 Senyora Eva Fons i Vidal.
 Senyora Rosa Junyent i Sabaté.
Ponent extern:
 Senyor Victor Puga.
Excusen l’assistència:
 Senyora Aurora Carbonell i Abella, alcaldessa de Sitges i presidenta del
Consell Municipal d’Esports.
 Senyora Júlia Vigó Pascual, regidora de Drets Socials, Ciutadania i
Igualtat i d’Habitatge.
 Senyor Xavier Salmeron Carbonell, regidor de Cultura i Joventut.
 Senyor Xavier Roig Juan, regidor de Sostenibilitat, Canvi Climàtic i
Transformació Energètica, com a representant del Grup municipal
Socialista-CP.
ORDRE DEL DIA:
1. Informació general del funcionament del Consell Municipal de l’Esport.
2. Protocol d’Actuació a les instal·lacions esportives municipals derivat de la
situació de la pandèmia sanitària Covid-19.
3. Mecanismes de reactivació post Covid-19 per les entitats esportives locals.
4. Atorgament i justificació de subvencions en concurrència competitiva de l’any
2020.
5. Informació general del Camp polivalent de Pins Vens.
6. Calendari de sessions ordinàries per l’any 2021.
7. Precs i preguntes.
A l’empara del punt 4 de l’article 11 del Reglament del Consell Municipal de
l’Esport de Sitges, a partir d’ara el Reglament, s’inclou el següent punt
sobrevingut:

8. Moció del Grup Municipal de Ciutadans de Sitges relativa a la construcció de
Parcs d’activitat física a l’aire lliure (Street workout – Cal·listènia).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
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Essent les 19,36 hores inicia la sessió el vicepresident del Consell Municipal de
l’Esport de Sitges, senyor Jaume Monasterio, qui desprès de donar la
benvinguda als assistents i manifestar que l’alcaldessa de Sitges i presidenta del
Consell senyora Aurora Carbonell, malgrat estar molt motivada per l’Esport, no
ha pogut assistir a la present sessió, la presideix i va introduint els diferents
punts de l’Ordre del Dia:
1. Informació general del funcionament del Consell Municipal de l’Esport.
El senyor Monasterio, defineix el Consell com a un nexe d’unió entre els
diversos agents vinculats amb l’esport, un punt de trobada on compartir
inquietuds, i on es puguin exposar les necessitats i demandes, que sorgeixin
relacionades amb dit sector. Es tracta d’un Ens que desprès d’uns anys
d’inactivitat, al 2017 es va reactivar, s’intenten fer dues sessions a l’any, i hi ha
voluntat de dotar-lo de més contingut perquè esdevingui una eina cada vegada
més útil en l’aspecte esportiu. En atenció als presents, i sobre tot a les noves
incorporacions, passa la paraula al senyor Fermín Sánchez, qui, amb el suport
d’un power point, o presentació en imatges, exposa els aspectes fonamentals del
seu funcionament, extrets del Reglament del Consell Municipal de l’Esport de
Sitges, a partir d’ara el Reglament, tramés fa uns dies, per correu electrònic, a
tots els seus membres.
L’exposició del senyor Sánchez es concreta en els següents punts:
1.1 Creació, objectiu i reglament:
• Creació per part del Ple de la corporació a l’any 2007 i aprovació
definitiva al maig del mateix any amb un objectiu participatiu i informatiu.
• Òrgan consultiu i de participació sectorial (Esports).
• Es renova coincidint amb la renovació del mandat corporatiu.
• No hi ha “Estatuts” perquè és un òrgan municipal sense personalitat
jurídica pròpia.
• Es disposa d’un “Reglament Regulador” del CME que fa les funcions
d’Estatuts.
• Objectius generals són els de promoure i fomentar l’esport; debatre
temes d’interès del món de l’esport en tots els àmbits.
1.2 Composició:
Exposa part del contingut de l’Art. 6 del Reglament, sobre aquest tema.
I afegeix, que quan la Secretaria de l'òrgan s’atribueixi a un TAG adscrit a l’Àrea i
aquest no existeixi o no pugui assistir s'actuarà segons preveu el Decret del
Batlle núm. 1049/18, sobre l’exercici de la funció de Secretaria dels Òrgans
Col·legiats consultius que no adopten acords que vinculen la Corporació, i la
Circular de Secretaria 01/2019 sobre Recomanacions de Funcionament dels
Òrgans Col·legiats.
• El Nomenament dels membres serà per Decret, prèvia proposta
de les entitats, associacions, i partits polítics amb representació a
l’ajuntament.
Fonts d’informació:
-Reglament Regulador del Consell Municipal de l’Esport.
-Decret del Batlle núm. 1049/18.
-Circular de Secretaria 01/2019.
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El senyor Sánchez acaba manifestant, que donat que el Secretari de
l’Ajuntament, no pot assistir a tots els Consells, d’acord amb la normativa, és ell
mateix qui com a TAG de l’Àrea, en fa les funcions de Secretari.
2. Protocol d’Actuació a les instal·lacions esportives municipals derivat de
la situació de la pandèmia sanitària Covid-19.
Continua el senyor Monasterio, exposant que amb la inclusió d’aquest punt, es
vol fer una mica de memòria dels Protocols d’actuació, amb canvis constants,
noves normatives... relacionades amb la possibilitat d’obertura d’instal·lacions,
capacitat de les pistes i d’aforament de públic, etc, tot manifestant que des del
departament es procura anar adaptant-se a les circumstàncies procurant que els
usuaris en siguin el menys perjudicats possibles. Seguidament passa la paraula
a la senyora Eva Fons, tècnica del departament d’Esports, qui amb el suport
d’un altre “power point”, exposa les darreres novetats al respecte, en concret pel
que fa al següents aspectes:
2.1 Pla d’Obertura Progressiva d’Activitats (departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya).
És un full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades en
motiu de la segona onada epidèmica de SARSCoV-2 a Catalunya, de 16 de
novembre de 2020. Segons el Pla, la desescalada va començar el passat 23 de
novembre i en ell es van determinar quatre trams, que la senyora Fons va anar
recordant:
Primer tram del Pla d’Obertura (que es prorroga)
Període: previsiblement del 23 de novembre al 6 de desembre de 2020.
• Instal·lacions i equipaments esportius oberts:
 Instal·lacions a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i
control d’accés. Inclou piscines, també les que estiguin en
establiments tancats, i també pràctica esportiva federada, no
competitiva, en equipaments a l’aire lliure.
 Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones a
excepció de la pràctica esportiva federada: permeses i, de
divendres a les 6:00 h. a dilluns a les 6:00 h, permesos entre
municipis limítrofs.
 Instal·lacions interiors: 30% i control d’accés.
• Ús de vestidors i accés a grades tancades.
Segon tram del Pla d’Obertura
Període: previsiblement del 7 de desembre al 20 de desembre de 2020 però es
prorroga fins que finalitza el tram 1.
• Instal·lacions i equipaments esportius oberts:
 Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un
aforament màxim del 50%, piscines, gimnasos i equipaments
esportius (sense vestidors). Inclou pràctica esportiva federada, no
competitiva, tant a l’aire lliure com en espais tancats.
 Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones a
excepció de la pràctica esportiva federada.
 Instal·lacions interiors: 50% i control d’accés.
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• Ús de vestidors i accés a grades tancades.
Tercer tram del Pla d’Obertura
Període: Previsiblement del 21 de desembre al 3 de gener de 2021 (pendent de
confirmar).
Instal·lacions i equipaments esportius oberts:
 Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un
aforament màxim del 70%, piscines equipaments esportius i
gimnasos (sense vestidors). Inclou pràctica esportiva federada, no
competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats.
 Esports individuals i activitat física: permesos a l’aire lliure entre
municipis limítrofs.
 Instal·lacions interiors: 50% i control d’accés.
• Ús de vestidors i accés a grades tancades.
Quart tram del Pla d’Obertura
Període: Previsiblement a partir del 4 de gener de 2021 (pendent de confirmar).
• Instal·lacions i equipaments esportius obertes:
 Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un
aforament màxim del 100%, piscines, equipaments esportius i
gimnasos (sense vestidors). Inclou pràctica esportiva federada, no
competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats.
 Esports individuals i activitat física: permesos a l’aire lliure entre
municipis limítrofs.
 Instal·lacions interiors: 50% i control d’accés.
• Recuperar competicions esportives.
• Ús de vestidors i accés a grades tancades.
Durant el transcurs de la seva intervenció, la senyora Fons manifesta que es
preveu l’allargament del termini del primer tram, i que tots estan pendents de
confirmar, i dubta de la recuperació de les competicions esportives en les dates
previstes pel tram 4, davant d’una possible nova onada. Conclou aquest apartat,
tot manifestant que es van seguint els protocols que marquen el PROCICAT i la
Generalitat. De fet previ a la notificació d’aquesta acta, s’acaba de publicar la
RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Continua la seva
exposició, recordant el:
2.2 Protocol d’Actuació a les instal·lacions esportives municipals
(document lliurat per la regidoria d’Esports).
• Recorda que és el document que es va lliurar el passat 28 de setembre
de 2020, en la represa de la primera onada, i diu que tot i que quasi totes
les entitats ho compleixen força bé, per d’altres cal fer algun recordatori,
dels punts bàsics i més importants a recordar, de les mesures generals
de protecció i prevenció, quan es faci ús de les instal·lacions esportives
municipals de Sitges, mesures que són:
 “Responsable de Protocol” i “Responsable de prevenció i higiene”:
dues persones, que cal saber qui són, per tenir-los com a
interlocutors davant de qualsevol dubte.
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 Declaracions responsables: se suposa que totes les entitats, etc.
les tenen. Els responsables les han de guardar durant mínim 30
dies.
 Distància de seguretat: 1,5 m., respectant aforaments de les
Instal·lacions municipals. Cal evitar desplaçament massius, i
agrupar-se en grups “bombolla”, que no es barregin, i respectar
els cartells que hi ha distribuïts per les Instal·lacions, des de
setembre, com tothom ja coneix.
 Ús obligatori de la mascareta.
 Higiene de mans. Tant l’ús de mascareta com la higiene de mans,
tot i que ho tenim molt interioritzat, tothom ha de respectar-ho
quan es mou per les instal·lacions. Hi ha diferents punts amb
aigua i sabó a disposició.
 Neteja i desinfecció del calçat: important també, s’han posat
catifes amb material desinfectant, per a la desinfecció del calçat, i
es recorda que sempre que es pugui es canviï el calçat que ve del
carrer.
 Grups estables i traçabilitat: sabem que els grups participants són
estables, són els que s’anomenaven de convivència i ara se’n diu
“bombolla”. Cal mantenir la seva estabilitat, és a dir no barrejar
jugadors/es de diferents equips, per controlar la traçabilitat, cas
que hi hagi un contagi per la Covid.
 Material de prevenció, neteja i desinfecció: les entitats han de
disposar del seu propi material de prevenció, autoritzat i
homologat, és a dir, termòmetres frontals per controlar la
temperatura, gel hidroalcohòlic per neteja de mans abans d’entrar
a la instal·lació, etc., se sap que s’està complint, i material per a la
neteja i desinfecció del material esportiu, que desprès de cada ús
o de cada entrenament, s’ha de netejar i desinfectar, perquè quan
entrin altres equips a entrenar el trobin en condicions de neteja i
desinfecció i en condicions òptimes per utilitzar-los; S’ha de
procurar que els espais esportius i no esportius estiguin el màxim
de ventilats possible.
 Ús dels vestidors i de les dutxes (actualment restringit): de
moment continuen tancats, també la graderia. Les famílies no han
d’estar a l’interior del recinte, malgrat que costa que els pares i
mares no es quedin a l’interior de la instal·lació.
 Material propi dels esportistes: ampolles d’aigua, tovalloles, etc.
pròpies, que les portin des de casa, i sense compartir-ho.
 Organització de sistema per torns: ja comentat, entrada, sortida,
etc. dels equips en bloc, per torns, evitant les barreges de grups.
Ja s’ha estipulat, hi ha diferents entrades/sortides, per evitar que
els diferents grups de les entitats que comparteixen la instal·lació
es barregin.
 Compromís personal: s’apel·la a aquest, ja que sense ell, les
mesures contra la Covid-19, no serveixen, tant fent activitat física
com en la vida diària.
Acaba recordant les:
Mesures concretes segons la tipologia de l’activitat:
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 Treball d’oficina a porta tancada i atenció a les famílies amb
cita prèvia i tràmits via telemàtica.
 Reunions tècniques permeses respectant els aforaments dels
espais esportius de cada instal·lació.
 Entrenaments- grups estables i el màxim de reduïts possible,
atenent al tram del pla d’obertura: 25 esportistes en espais a l’aire
lliure, 15 en espais tancats.
 Partits amistosos i de competició, no s’iniciaren fins el quart
tram del pla d’obertura, és a dir a partir del 4 de gener de 2021
(com la resta, tot evolucionarà en funció de l’evolució de la
pandèmia, de la R, etc.).
El senyor Monasterio, indica que si algú té dubtes o vol fer saber qualsevol cosa
utilitzi el xat, i que també s’intentarà anar fent alguns torns de preguntes, i
segueix dient que com en Consells anteriors, s’ha intentat portar algun expert
extern, que ofereixi algun punt de vista sobre temes que puguin ser d’interès per
a les entitats esportives locals, etc., com en aquests moments la pandèmia, i s’ha
cercat algú per parlar dels:
3. Mecanismes de reactivació post Covid-19 per les entitats esportives
locals.
El senyor Monaterio introdueix al ponent senyor Victor Puga, qui a instàncies
d’aquell es presenta, manifestant que actualment està treballant com a assistent
de gerència a l’ADECAF, Associació d’Empresaris de Clubs Catalans de Fitness,
activitat que compagina amb la de responsable del servei d’assessorament de
les entitats de tot el Consell Esportiu del Baix Llobregat, que també és Màster
en Gestió esportiva, i col·laborador amb diverses entitats per intentar fer el pas
que ell anomena “canvi de paradigma”, en el que, segons diu, ens trobem
immersos.
Desprès de comentar, que, com tots sabem, són temps difícils, en els que cal
estar molt actualitzats, tant respecte a les últimes noticies com a la digitalització,
que està al punt del dia i que sense ella no serà possible donar un pas més
enllà, tant a les Entitats com a les Empreses, entra en matèria, compartint
pantalla amb unes presentacions que ha preparat. La seva exposició versa sobre
tres blocs principals, per veure com estem, com ens en podem sortir, i quines
eines tenim de cara al futur.
1. Context Actual de les Entitats Esportives:
Segons el senyor Puga, la sacsejada que provoca la Covid-19, produeix una
incertesa generalitzada tant a les entitats com a les famílies, cal una bona gestió
organitzativa i hi ha una manca de recursos doncs des del Govern hi ha una
lenta i escassa previsió d’actuacions i estrictes limitacions respecte a espais,
persones, etc; que aquest virus, ha atacat a una societat ja malalta en la que hi
ha uns 52.000 morts a l’any, provocades per manca d’activitat física. També
manifesta que la pràctica físic-esportiva, podria millorar aquests resultats, ja que
preveu determinades malalties que afavoreixen els resultats adversos de Covid19, pot augmentar la capacitat immunitària de persones davant la vacuna, etc.
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2. Com en podem sortir de l’entrellat?
Fruit d’un temor generalitzat, la gent és recelosa en confiar amb el concepte
“esport col·lectiu”. Per aquesta raó, les entitats han de mostrar un missatge de
compromís ètic i saludable. Les millors estratègies que les entitats han d’abordar
per a sobreviure són, la captació i la fidelització, d’usuaris.

3. Eines per al futur de les entitats.
Segons el ponent, amb la Covid-19 s’han tret eines gestores que han estat
treballades i practicades abans amb èxit, per tant per què no provar-les?. Entre
d’elles, destaquen la:
 Digitalització-Externalització: la digitalització, es pot veure com a oportunitat
o com a amenaça, però és d’ús quasi bé obligat per a la transformació de
l’esport, per a la tramesa de correus pe. a les famílies, o entre nosaltres, les
app,... i d’altres funcions i serveis que ens poden facilitar eines per a la
transformació digital, que segons el ponent “han vingut per quedar-se”, com:
 WhatsApp
Business:
permet
concebre
canals
d’informació
unidireccionals, creant etiquetes que les famílies, etc. que vulguin poden
acceptar, i que pot ser útil en uns moments en el que els correus
electrònics molta gent no els llegeix. Recomana la visualització d’un breu
vídeo, de com instal·lar-lo i crear un perfil.
 LinkedIn Empresa: ofereix la possibilitat de fer-se visible, i establir
contacte amb altres entitats, empreses, etc., i que ens “obrin”. Oferir
classes tècniques, preu per classe, etc.
 Instagram: per informar a la xarxa, oferir/veure partits en directe, etc.
Retransmetre per telèfon.
 Retransmissió Streaming: per exemple, la plataforma Twich TV, que pot
oferir retransmissió en directe de partits, etc. de manera que permet
veure en directe als fills jugant..., tot plegat, respectant els drets d’imatge.
Segons el ponent, cal reinventar-se i combinar la tecnologia amb l’esport. Acaba
la seva exposició, parlant sobre la:
 Digitalització-Professionalització: diu que a les entitats esportives els
membres de la junta directiva operen amb la millor voluntat possible en bé de
la seva entitat. Segons ell, per a la bona gestió d’aquesta, hi ha
competències que s’haurien d’externalitzar a agents especialistes en aquelles
branques de la gestió que més problemes ocasionen: la jurídica, i
l’econòmica-financera. La professionalització, no significa que algú digui com
hem d’entrenar o gestionar, sinó -com s’ha fet el C.E. del Baix Llobregat- en la
posada a disposició de les entitats, d’un gestor. Aquest tipus d’agents, son
prioritaris, ja que sense una excel·lent gestió des de la base, qualsevol millora
serà en va. Si la base no funciona, res funciona. Segons el senyor Puga, hem
d’estar segurs al prendre noves decisions, ja que arriba molta legislació i
informació. WhatsApp Bussines, va bé per transmetre documents a d’altres
entitats, i aquestes a les famílies, per no anar una setmana tard, ja que també
es legisla en caps de setmana, i que cal estar connectats amb persones
actualitzades i atentes a les resolucions que aplica el Govern.
https://esport.gencat.cat/ca/inici/
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El senyor Monasterio, dóna les gràcies al ponent, tot indicant que lo exposat es
tracta d’una eina molt interessant, i obre un torn de preguntes, tot i que no se’n
formula cap, i introdueix el següent punt de l’Ordre del dia.
4. Atorgament i justificació de subvencions en concurrència competitiva
de l’any 2020.
Comença manifestant, que s’ha intentat avançar el tràmit, que es va ampliar la
dotació de la subvenció inicial 80.000 €, en 40.000 € més, i que quasi totes les
entitats que hi han concorregut, han obtingut un 50% més de la subvenció que
haguessin obtingut en principi. Segueix exposant que s’intentaran mantenir dits
imports en un futur, i que aviat s’avançarà el 75% del import subvencionat. Per a
més detalls, cedeix la paraula a la senyora Eva Fons, qui acompanyada per una
presentació power point, exposa:
Que la demora ha estat justificada per l’increment de la partida, ja que s’ha
tractat de dues convocatòries, i que ara a desembre cal acceptar i justificar, per
part de les entitats.
Seguidament, tot mostrant diapositives, quin text reproduïm aquí, fa un repàs a
tot el procés:
1.- Import partida:
Enguany la partida destinada a donar suport a les entitats esportives ha estat de
120.000€ distribuÏda de la següent manera:
 Foment de l’Esport Escolar i Federat ...............................114.000€
 L’Organització d’Esdeveniments Esportius ....................... 5.000€
 L’Esport d’Elit ..................................................................... 1.000€
El passat 24 de novembre es va aprovar l’expedient del pagament de
subvencions de Projectes i Activitats Esportives per l’any 2020.
Afegeix, que s’han presentat poques sol·licituds per a esdeveniments.
2.- Acceptació:
Un cop heu rebut la notificació telemàtica de l’atorgament de la subvenció,
disposeu de 10 dies hàbils des de la notificació de l’atorgament per presentar a
través de la Seu electrònica de l'ajuntament de Sitges, l’acceptació per poder
procedir al pagament de la bestreta del 75% de la Subvenció per Projectes
d’Activitats Esportives 2020.
• Per tal que sigui efectiu el pagament del 75% de la bestreta de l’ajut
atorgat, caldrà que tal i com indica el setè punt de l’acord:
 SETÈ.- CONDICIONAR el pagament a l’acceptació expressa i per
escrit, per part del beneficiari, i la sol·licitud de l’abonament del
75% de l’import concedit, en concepte de bestreta, en el termini
establert a la base Tretzena, de les Bases Específiques
Reguladores per a la concessió de subvencions de projectes i
activitats esportives.
Us vam enviar per correu electrònic el model de sol·licitud i només heu d’omplir
el que correspongui a cada entitat.
La senyora Fons insisteix en que sense complimentar el model d’acceptació, no
es pot procedir al pagament de la subvenció.
3.- Els models de justificació són:
• Annex 4: MODEL de justificació subvencions per l’Esport Escolar i
Federat.
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•

Annex 5: MODEL de justificació subvencions per l’Organització
d’Esdeveniments Esportius.
25% restant de la subvenció concedida
Per l’aprovació del 25% de la subvenció restant, haureu de presentar una
sol·licitud telemàtica, adjuntant tota la documentació justificativa, tal i com indica
la base Setzena, de les Bases específiques.
I pel pagament d’aquest 25% es pagarà quan s’hagi aprovat la justificació de la
subvenció i haurem d’esperar a que es traspassin els romanents durant el primer
trimestre dels 2021.
Resumeix que en breu i abans de final d’any es lliurarà un 75%.
4.- La base Setzena, de les BASES ESPECÍFIQUES corresponent a la
justificació diu:
• Les subvencions atorgades hauran de justificar-se dins l’exercici de que
es tracti o, per a activitats desenvolupades a final d’any, fins el 5 de gener
de l’any 2021.
Tota la documentació que es presenti ha d’anar signada i/o amb el segell de
l’entitat/associació.
Matisa que abans el termini era fins final d’any, enguany s’ha allargat perquè es
va “apretat” de temps, i que si es presenta abans la documentació, millor.
5 i 6.- Els DOCUMENTS que ha d’incloure la justificació de la
subvenció són:
Fa una exposició detallada de tota aquesta documentació, tal com ja consta en
els corresponents annexos a disposició de les entitats, tot distingint, que hi ha
dos tipus de documentació requerida segons el tipus d’àmbit de l’esport:
A. Instància de JUSTIFICACIÓ adreçada al departament d’Esports, amb la
documentació requerida a Annex 4. Justificació subvenció àmbit esport escolar
i federat.
B. Instància de JUSTIFICACIÓ adreçada al departament d’Esports, amb la
documentació requerida, a Annex 5. Justificació subvenció en l’organització
d’esdeveniments esportius.
7.- Requisits de les FACTURES:
 Import igual o poc més superior del total atorgat.
 Adjuntar el rebut conforme s’ha fet el pagament, o s’ha de fer
constar que han estat efectivament pagades per l’emissor mitjançant
xec o transferència.
 Originals.
 De l’any en curs.
 Correspondre al projecte/activitat subvencionada.
 Portar les dades i el NIF de l’entitat.
 Vàlides en el tràfic jurídic mercantil.
 No poden estar trencades, tatxades o ratllades.
Comenta que abans l’import de les fres. tenia que ser del doble de l’import
atorgat, però actualment és suficient amb una mica més de l’import concedit.
8.- Dret a la informació:
En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les
persones jurídiques que puguin percebre una subvenció per un import superior a
10.000 euros han de comunicar a l’Ajuntament de Sitges, mitjançant declaració
responsable, la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o
administració, per tal que l’Ajuntament de Sitges les faci públiques. Les entitats
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privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei
que els siguin aplicables.
Aquest document està inclòs en l’ANNEX 4, model justificatiu, Justificació de
subvenció en l’àmbit de l'esport escolar i federat (pàg. 7).
9.- Reintegrament de la subvenció:
L’Ajuntament de Sitges iniciarà expedient de reintegrament parcial o total de la
subvenció, a banda dels supòsits previstos a l’article 29 de l’Ordenança General
de Subvencions, en els següents casos:
 Si els beneficiaris/àries no compleixen amb els objectius, activitats o
projectes subvencionats.
 Si el cost efectiu final és inferior a l’inicialment previst.
 Si no es justifica adequadament la subvenció.
 Si les despeses presentades no responen a l’activitat subvencionada o
aquesta ha estat finançada per altres subvencions o recursos.
 Si no s’adopten les mesures de difusió del finançament públic rebut.
 En el cas que els beneficiaris/àries hagin rebut una bestreta a compte de
la subvenció i aquesta no estigui degudament justificada, s’haurà de
procedir al reintegrament.
 L'Ajuntament es reserva el dret de realitzar qualsevol procediment de
control financer, inspecció o comprovació que cregui oportuna d'acord
amb la normativa vigent.
 La falsedat en les dades al·legades pel beneficiari/ària donarà lloc a la
revisió de l'acte d'atorgament de la subvenció i a l'obligació de reintegrar
les bestretes o subvencions percebudes.
Finalment manifesta que espera que el reintegrament no sigui el cas, però que
cal regir-se per les bases de la convocatòria.
5. Informació general del Camp polivalent de Pins Vens.
El senyor Monasterio, fa la corresponent introducció, exposant que aquest nou
Camp, tot i que la construcció va estar aturada per la pandèmia, està acabat a
punt de ser recepcionat, i d’iniciar-se la seva utilització; que en la sessió del
Consell d’octubre de 2018, ja es va parlar de la necessitat de disposar d’una
instal·lació d’aquest tipus. Continua cedint la paraula al senyor Fermín Sánchez,
perquè en doni més detalls, cosa que aquest fa, tot comentant un seguit
d’imatges, que apareixen en pantalla, que mostren des de la seva ubicació fins a
diverses zones de la instal·lació, tant interior com exteriors.
Pren de nou la paraula el senyor Monasterio afegint que el camp no té la
màxima homologació per al Rugbi, però pot tenir un ús de primer nivell, i que es
podrà combinar el seu vesant esportiu amb la industria turística, que ajudarà a
potenciar Sitges com a destinació de turisme esportiu. Cedeix la paraula al
senyor Javier Guerrero, representant del Rugby Club Sitges, qui afegeix que hi
ha dos tipus de camps de 1ª categoria, la A i la B, que el nou camp de Sitges, és
més aviat de tipus B, però que en definitiva és la mateixa, i que permet 15
seleccions. Respecte a l’aspecte turístic, comenta que tenen demanda d’equips
irlandesos, anglesos i d’altres indrets, que busquen lloc per entrenar, cosa que
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representa unes 60/70 persones, i d’altres equips amateurs que demanen
Sitges.
Per acabar aquest punt, el senyor Monasterio fa esment a les terrasses, des
d’on per una banda es veu el mar i per altra la muntanya, cosa que és molt
agradable, i que aquesta instal·lació complementa altres instal·lacions esportives
del costat.
6. Calendari de sessions ordinàries per l’any 2021.
El senyor Monasterio planteja la possibilitat de distribuir les dues sessions
ordinàries anuals del Consell, que s’han de celebrar segons el Reglament, una
abans de l’estiu i una altra desprès, i afegeix que si se’n tinguessin que celebrar
més amb caràcter especial es farien. Acaba demanant que si algú està interessat
en incloure algun tema o ponència en concret en aquestes sessions, ho digui, ja
que es pretén que cada vegada siguin més tècniques i de caràcter esportiu.
Aquest assumpte es considera aprovat al no generar debat ni oposició (Art. 15.7
del Reglament).
7. (8 de l’Ordre del dia) Moció del Grup Municipal de Ciutadans de Sitges
relativa a la construcció de Parcs d’activitat física a l’aire lliure (Street
workout – Cal·listènia
El senyor Monasterio, manifesta que ja s’ha començat a treballar en aquest
tema, ja que es tracta d’una activitat en la que cada vegada hi està interessada
més gent, ja que no està condicionada a horaris, ni espai, i que es practica a
l’aire lliure, on es poden realitzar diversos tipus d’activitats, com els escacs, el
tenis taula, havent-se ja instal·lat recentment 4 taules a l’exterior per a la seva
pràctica. Continua dient que s’estan buscant els llocs més adients per a la
cal·listènia, que podrien ser: a Quintmar, al costat de la zona de l’escola Agnès,
on està previst obrir un dels nous plans parcials amb una zona d’equipaments, i
ja s’ha parlat amb veïns, per veure quin tipus d’instal·lació voldrien, una altra al
Parc dels Eucaliptus de Les Botigues de Sitges, i d’altres indrets que s’estan
mirant. Manifesta la dificultat de trobar idees, ja que no existeixen ni clubs ni
formacions estables, i que segueixen els comentaris, i acaba dient que també
estan valorant com relacionar el tema pressupostari amb l’esport, ja que fins ara
eren tractats com a parcs infantils, i no ho són. Cedeix la paraula al senyor José
Diego Tendero, representant de Ciutadans de Sitges, Grup municipal que va
presentar la Moció.
El senyor Tendero confirma que és complicat l’assessorament, i proposa
contactar amb la Federación Española de Work Street Out (Street Workout i
Calistenia), per cercar-lo.
Seguidament, el senyor Monasterio, dona pas al següent punt:
8. (7 de l’Ordre del dia) Precs i preguntes. (Per ordre d’intervenció):
El senyor Pau Simó, s’avança, recordant, en relació al punt anterior, que l’any
2008, amb motiu de la celebració de Sitges, com a Ciutat del Bàsquet Català, es
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va inaugurar un petit camp de basquet amb dues cistelles, que es mantenen com
el primer dia, al Parc de Can Robert, una zona que es poblarà bastant. En
aquells moments no havia pressupost i es va dir que es posaria un terra de
paviment que permetés botar bé la pilota i jugar a bàsquet. Dotze anys després
encara està pendent de realitzar, i ho dóna per fet el més aviat possible.
És respost pel senyor Jaume Monasterio, manifestant que ho recull, que no
n’era conscient d’aquest tema, però que tenen molt interès per potenciar l’esport
lliure, no a l’aire lliure, com quan abans es podien jugar partits de futbol, etc. al
carrer, cosa que ara és més difícil, ja que tot està més normalitzat i reglat.
Seguidament dóna pas oficialment als precs i preguntes:
El senyor Ignasi Rubí, comenta que el tema d’instagram, i les xarxes socials etc.
ha estat interessant, i afegeix que espera que en la sessió de l’any que ve, igual
que avui s’ha presentat el Camp Polivalent, es puguin ja presentar la coberta i el
parquet del pavelló 2, més quan amb el romanent ja es disposa dels
corresponents diners, però manca acció política. Demana quin és el full de ruta i
previsions al respecte.
Respon el senyor Monasterio dient que la pandèmia ha parat projectes, i que
tant el CBS com CESB ho saben, i destaca la dificultat d’enquibir obres mentre
s’utilitzen els pavellons; el mateix passa al Pavelló 1, per no perjudicar al PAS.
Durant la pandèmia no s’ha tingut clar si era el moment oportú per fer-ho, però
es té pendent, possiblement en el proper Consell s’hi pugui posar data.
El senyor Pau Simó, agraeix l’augment de les subvenció, i demana que “es
quedi”, i si pot ser més millor, ja que les entitats ho necessiten, i com és que de
114.000 €, només se’n han distribuït 108.000, que se’n perden 6.000, i altres
dades que no li quadren. Continua manifestant que al Pavelló 2, només es
poden obrir, cosa que fan cada dia, les finestres lateralment, ja que d’altres
vidres són fixes, cosa que no facilita la ventilació creuada; suggereix que se’n
treguin dos dels fixes per facilitar-la, i tenir-ho sempre tot obert. Aclareix que el
que hi ha a Pins Vens no són pavellons sinó pistes cobertes, fa 30 anys hi havia
la coberta, i en fa uns 20 s’hi van construir parets. Demana que es pensi en un
pavelló, ja que ara no hi caben tots. Felicita per la construcció del Camp
Polivalent, sobre tot pels seus usuaris, i pregunta perquè s’ha fet tot amb
finançament municipal, sense la participació d’altres administracions.
El senyor Monasterio, contesta que ja se sap que no es tracta de pavellons, que
aquest és un concepte de fa anys, que ell mateix va ser usuari de l’anomenat
pavelló 2, quan era una pista descoberta, i que ja s’estan fent moviments per
aconseguir un pavelló polivalent, un centre esportiu, amb pistes, característiques
i instal·lacions necessàries, per acollir també altres esports, com la rítmica. El
Govern ja ho té sobre la taula, en parla, es va tenint en compte al parlar de
pressupostos i reserves d’espais, i també s’estan tenint reunions amb la
Diputació de Barcelona (DIBA), experts en disseny,..., requerirà un temps, però
ja s’ha començat a actuar, manifesta dir-ho per primera vegada en públic ja que
vol adquirir aquest compromís. Respecte al finançament exclusivament municipal
del nou Camp Polivalent, ho justifica, dient que l’obtenció d’altres línies de
finançament hagués retardat molt de temps la seva construcció, i els seus
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usuaris ho necessitaven. Pel que fa a la ventilació, comenta que ho parlarà de
nou amb el senyor Fermín Sánchez, per buscar-hi una solució, ja que també
dubtaven en esperar a fer la coberta. Relacionat amb els imports de la
subvenció, explica que part d’aquesta no s’ha pogut concedir a les entitats que
l’havien demanat, per manca de tota la documentació o per no haver realitzar
algun esdeveniment previst inicialment. El repartiment dels 6.000 € de diferència
entre totes les entitats sol·licitants hagués endarrerit 3 o 4 mesos l’atorgament de
les subvencions, i a més representava poc import per a cada entitat. D’altra
banda, cap la possibilitat de presentació de recurs per part de les entitats
afectades per dita denegació, i que finalment se’ls hagués de concedir. El senyor
Fermín Sánchez ho ratifica, i concreta que el 19/3/2020 ja tenien les bases
fiscalitzades, però amb la pandèmia no es va poder fer l’anunci, que es va tenir
que fer un aixecament de terminis, l’increment de l’import va comportar una
segona convocatòria, a més es tracta d’una subvenció en concurrència
competitiva, i els problemes amb els certificats digitals d’algunes entitats, va
endarrerir que aquestes acreditessin estar al corrent de pagaments amb les
administracions públiques, etc. Tot plegat, ha endarrerit els tràmits, i s’ha optat
per no demorar-los més. En relació a la ventilació per la part est i oest, confirma
que els vidres són fixes, però que per sobre del fals sostre està obert i que es
podria obrir la porta orientada cap a Barcelona.
El senyor Simó replica, que les portes del pavelló 2, ja les deixen obertes i
afegeix que ara hi ha dificultats en ventilar els vestuaris, motivat per
l’emmagatzematge de materials per necessitat d’algunes entitats, i que es tingui
en compte quan comenci de nou l’activitat i la utilització dels vestuaris.
Intervé la senyora Eva Fons, i manifesta que en l’àmbit de l’Esport Escolar i
Federat, una entitat podia rebre uns 3.500 €, però només n’havia demanat i
podia justificar 1.900 €, la diferència “s’ha perdut”, ja que no es poden rebre més
diners dels sol·licitats, que hi ha hagut poques sol·licituds per esdeveniments
esportius, i potser no se’n podrà fer un de programat per desembre, pel que es
va demanar subvenció que tal vegada també es perdrà. Afegeix que si alguna
entitat ha sol·licitat subvenció per algun esdeveniment i al final preveu que no el
podrà dur a terme ni justificar, hauria de renunciar-hi quan abans millor, per
poder repartir l’import sobrant, i que el repartiment dels 6.000 € comentats
anteriorment, hagués suposat uns 120 € més per entitat.
El senyor Simó, es dona per respost, tot considerant raonable que no s’hagi
repartit l’import sobrant, davant la possibilitat d’algun recurs i altres
manifestacions.
Pren la paraula la senyora Carme Gasulla, i manifesta que cara l’any 2021 tenim
un factor positiu, la prevista suspensió dels paràmetres fiscals i econòmics per
part del Govern Espanyol, i la possibilitat d’accedir a Fons Europeus, etc, factors
que permetran disposar de més diners i vehicular-ho tot, però també hi ha una
mala noticia, la incertesa de que es pugui fer activitat esportiva, sobre tot
competitiva. Segueix dient que, les entitats esportives del poble, estan patint, i
que, com es fa en altres sectors, cal fer una aposta per injectar-los diners perquè
sobrevisquin, i que tothom del poble pugui accedir a la pràctica esportiva. Li
preocupa la gent més jove, la més afectada per aquesta situació. Comparteix
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manifestacions sobre l’estat d’algunes instal·lacions esportives i demana al
regidor que aposti per l’esport, que de diners n’hi ha, i el foment de l’esport a
l’aire lliure i popular. Comenta que l’estat de la pista que hi ha al costat del
Carrefour, és lamentable i que cal recuperar-la ja que és un lloc de trobada que
ha d’estar en condicions, acaba donant les gràcies.
Jaume Monasterio, comparteix dits comentaris, i apunta que els americans van
inventar termes com “Street Sports”, quan aquí sempre s’havia practicat esport al
carrer, conclou dient que s’ha de recuperar l’esport menys reglat i popular.
El senyor Javier Guerrero, demana a Eva Fons si no es podria posar a les
Bases de les Subvencions, que s’accepta de fet, és a dir sense tenir que
accepta-la expressament, i que el període de subvencions en lloc de ser d’any
en any, fos de temporada en temporada, ja que quan han d’invertir més en fitxes
és el mes de setembre. Respecte al requisit de justificar la subvenció amb
factures (fres) originals, comenta que ell no té fres. originals, sinó còpies rebudes
per via electrònica, no té segell, ja que ara tot és rep i presenta electrònicament.
La senyora Eva Fons, inicia el torn de respostes: les Bases de subvencions
vigents són del 2017, i s’està treballant en l’elaboració d’unes de noves, ja que
les coses han canviat, que també incloguin altres col·lectius, com el de
discapacitats, altres formularis, etc; es pretén fer-ho tot més àgil, i es preveu que
entrin en vigor en un o dos anys, ja que han d’anar a Ple. Respecte a les fres. es
procurarà ser flexible donar per bones aquelles que reuneixen els requisits que
ho permetin (NIF, etc), no obstant tot va a fiscalització i si cal esmenar es dirà.
Respecte a l’acceptació, segons les bases s’ha d’acceptar, es tracta simplement
d’omplir, signar i presentar, el model que les entitats ja tenen, tramés per correu
electrònic. El senyor Fermín Sánchez concreta que hi ha dos tipus de
funcionament d’entitats, les que ho fan per any natural i les que es regeixen per
l’any escolar. Continua dient que l’acceptació explicita, suposa més feina ja que
cal un segon Decret d’acceptació, però cal acceptar ja que l’entitat també podria
rebutjar, per evitar el reintegrament amb recàrrec d’un 5% d’interessos, cosa que
s’evitarà, s’intentarà actuar de bona fe. Hi ha bases que recullen que si no es diu
res en 10 dies des de la notificació de concessió, s’entén que s’ha acceptat.
S’està valorant cara l’elaboració de les noves Bases. Intervé el senyor Jaume
Monasterio, manifestant que com a membre d’una entitat, ell també havia patit
la necessitat de disposar dels diners a inici de temporada, per això, s’ha intentat i
cal avançar el procediment el màxim possible, i que s’han detectat alguns
aspectes que caldrà millorar.
La senyora Eva Herrero, representat del Club Rítmica Sitges-Garraf comparteix
la problemàtica del bàsquet i dels espais de la rítmica, agraeix l’augment de la
subvenció i en la línia del que s’ha dit a la ponència troba a faltar una campanya
o links a les entitats esportives, per part de l’ Administració per ajudar-les a
combatre la manca de conscienciació ciutadana, com s’ha fet en l’àmbit del
comerç, de la restauració,..., crear sinèrgies Ajuntament-Entitats, ja que no han
pogut fer activitat i la publicitat se l’han tingut que fer ells mateixos, posteriorment
diu que ara les famílies tenen por, i cal fer-los agafar confiança.
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Respon el senyor Jaume Monasterio, exposant que recull el concepte, i ha estat
pensant en el tema de la ponència que s’ha presentat, comenta que parlarà amb
el departament, sobre les possibilitats d’Instagram, de promoure l’streaming, etc,
o de buscar qui ho pugui facilitar. Reconeix que s’ha estat més centrat en ajudar
a les entitats que en donar visibilitat a l’esport, en que les entitats estan complint
les normes i els protocols...
El senyor Rafael Alcazar, vol fer un incís per dir que el terra de la pista 2, és de
fusta que ja està en mal estat, que tant els arbitres com els equips es queixen
del seu mal bot, i que la celebració en dit indret del Parc de Nadal, etc. el
perjudica. Que fa dos anys que s’hagués pogut licitar i no s’ha fet i que sap que
l’estiu que ve encara no hi haurà la licitació, i que el terra s’ensorra i causa molts
lesionats, sis els darrers anys.
Segons el senyor Jaume Monasterio, en són conscients, s’ha de refer sostre i
terra alhora, si s’hagués sabut el timming de la pandèmia, potser era el moment
de fer-ho, però l’administració costa de bellugar. Ho tenen present i ja ho han
comentat amb Fermín. El senyor Fermín Sánchez, comenta que el projecte
bàsic i executiu ja està aprovat inicialment, exposat al públic i aprovat
definitivament, que el problema és de timming i pressupost i fins ara no s’ha
pogut fer. Intervé de nou el senyor Rubí dient que no és un tema de pressupost,
que els diners ja es tenen, i segons el senyor Alcazar el problema és del
departament de contractació. El senyor Monasterio, aclareix que no estava en el
pressupost sinó com a inversions sostenibles, per fer amb el romanent, i que
posaran el que calgui perquè això tiri endavant.
Intervé de nou el senyor Pau Simó, per dir que les fres. electròniques són bones
ja que tenen signatura electrònica, que espera que l’any que ve el terra i la
coberta ja estiguin refets, i un pavelló nou. Afegeix que es tingui present que les
entitat esportives, de manera silenciosa fa temps que fan la seva feina el l’àmbit
del turisme, ja que es mouen de localitat cada cap de setmana, i que quan els
clubs venen a Sitges la seva gent s’hi queda tot el dia. En relació a lo manifestat
per la senyora Gasulla, acaba dient que si demanen diners és per als “nanos”,
que les famílies estan patint, i que si es preveu ajudar a aquells que no puguin
accedir a l’esport per dificultats econòmiques, que es canalitzi a traves de les
entitats, ja que acudir als serveis socials podria ser un fre.
El senyor Jaume Monasterio, respon que ja es preveuen dues línies més de
subvenció: una per a persones amb capacitats diferents i l’altra per a les que no
puguin pagar, perquè això no sigui un impediment per a practicar l’esport, i que
ja pensaven fer-ho a través dels clubs, perquè desplaçar-se als Serveis Socials
no sigui un impediment, i que volen que el cost d’això no l’assumeixin els clubs.
El senyor Isidre A. Gómez, pregunta, com ja van comentar fa temps, per si hi
ha algun projecte per a la gent gran, tipus instal·lacions, circuits, com el parc de
cal·listènia... per a la pràctica esportiva d’aquest col·lectiu, ja que el
sedentarisme “fa mal”.
Li respon el senyor Monasterio, dient que està en estudi, que els punts per a la
pràctica de la gimnàstica no han funcionat, i s’està mirant la manera de
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potenciar-ho, com per exemple donant suport a la gent de la petanca, que
aplega a molta gent, que “potser estan tots allà”. Segons ell, cada vegada hi ha
gent de més edat que fa o continua fent esport, i que té avantatges a nivell
sanitari.
El vicepresident, quí actua com a president, senyor Jaume Monasterio, agraeix
la participació i encoratja als presents a no afluixar en la seva tasca, posant en
valor a la gent que hi ha darrera de les entitats fent una feina que no es veu.
També agraeix al personal de la regidoria, i manifesta la voluntat de mantenir-se
en contacte a tots els nivells, als entrenaments i podent compartir neguits a peu
de pista. Convoca als presentes per a la propera sessió i comenta que mentre
“ens anirem veient individualment”.
I no havent més preguntes ni intervencions, aixeca la sessió, essent les 21:25
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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