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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.: 6
Data:  23 de novembre 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 David Martínez Lluís, regidor d’Educació, de Tradicions i Festes.
 Senyor Xavier Salmeron Carbonell, regidor de Joventut.
 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  Ignacio  Rubí  González,  representant  de  Nou  Horitzó  Partit
Municipalista.

 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.
 Senyor  Francisco  Moruno  Arena,  representant  de  la  Penya  d’Escacs

Casino Prado. 

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. 

 Senyor  Josep  M  Roca  –  delegat  pel  senyor  Antoni  Colom  Prieto,
representant del Club Nàutic Garraf. 

Altres assistents convidats: 
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 Senyor Jaume Bou –  President de l’Associació de Veterans de Sitges 
 Senyor  Toni  Llorià  –  Director  general  de l’Associació  de Veterans de

Sitges.

Secretari i assessor: 

 Senyor Fermín Sánchez Ferrer, Cap del departament d’Esports.

Personal del departament d’Esports:

 Senyora Eva Fons i Vidal.
 Senyor Josep Maria Figueras Gutiérrez.

Ponent extern:

 Senyor Sander Waare.
 Senyora Lorena Lucas.
 Senyor Bernat Gaya.

 Han excusat la seva 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.

 Senyor  Eduard  Terrado,  regidor  d’Urbanisme,  Disciplina  urbana  i
Activitats.

 Senyor José Castillo Clavero, representant del Club Windsurfing Sitges. 
 Senyora  Montserrat  Renom  Pitarch,  representant  de  l’Escola  de  Vela

Adaptada Port d’Aiguadolç, i del Port Esportiu d’Aiguadolç.
 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.

ORDRE DEL DIA:

1. Presentació del projecte de la pista “Cruyff Court Sitges” en el Parc de
Can Robert. Fundació Johan Cruyff.

2. Debat  participatiu:  Elaboració  del  document  amb  les  Directrius  de
l’Avinguda de les estrelles del fubol. Passatge Johan Cruyff núm. 14.

3. Presentació de l’Estudi de viabilitat del futur pavelló poliesportiu.
4. Informació sobre el Servei SIS (Servei Intervenció Socioeducativa).
5. Ponència: Esdeveniments esportius segurs.
6. Calendari de sessions ordinàries per l’any 2022. 
7. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
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Després de deixar uns minuts de cortesia, essent les 18,39 hores inicia la sessió
Comença  introducció  del  Consell  Municipal  de  l’Esport  de  Sitges,  el  senyor
Jaume Monasterio,  que  demana a  la  senyora  Eva  Fons  que  introdueixi  el
“PowerPoint” en el punt de l’ordre del dia, i fa menció d’una petita modificació en
el seu punt 2 què explicarà més endavant  i  comença una introducció del  1r
punt, de la presentació  del projecte pista “Cruyff Court Sitges” en el Parc
de Can Robert, on explica breument l’objectiu del foment de l’Esport lliure entre
els infants i joves i preveure el sedentarisme, l’obesitat infantil així com fomentar
els valors tant esportius com socials entre els joves: 

Passa la paraula al senyor  Fermín Sánchez  que mostra la dispositiva 6 amb
altres pistes a la comarca del Garraf, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes i
explica  que  el  cost  íntegre  de  la  pista  de  Can  Robert  serà  a  càrrec  de  la
fundació. Passa la paraula al senyor Sander Waare, sotsdirector de la Fundació
Cruyff per detallar el projecte. 

El senyor Waare aporta la presentació també amb diapositives, fent èmfasi en la
labor social del projecte. 

Exposa  els  problemes  de  l’accessibilitat  de  l’esport  adaptat,  per  joves  amb
discapacitat, i els joves amb risc d’exclusió social i fa menció a la funció social
amb equipaments d’alta qualitat  i al carrer tant de futbol com altres activitats
esportives,  com  d’esquí,  vela  adaptada,  equitació,  bàsquet  o  hoquei  amb
cadires de rodes.  

Explica que dins del marc del Projecte Cruyff Court, el més important seria el
Community Program, per al desenvolupament personal dels joves a través de
formació d’educadors socials o personal dels ajuntaments; formant equips Cruyff
del barri com a eina de transformació social.

Assenyala  que dins del  programa se celebren Torneigs Cruyff  Courts  6 vs 6
comunitàries de 6a primària en categories masculines i femenines que fomenten
el respecte i la igualtat de gènere. 

La formació dels  coachs s’enfoca en l’empoderament juvenil i es realitza en 3
dies, en grups de 14 joves entre 14 i 19 anys, que treballaran diferents activitats
del barri que poden millorar la seva confiança i autoestima estimulant les seves
expectatives de futur.

Segons la descripció del senyor Waare el Cruyff Court, és una mera plataforma
per executar el programa, però les descriu com espais segurs, instal·lacions de
molta qualitat amb gespa artificial i molt atractives pels joves. 

L’impacte  que  projecte  juntament  amb l’entitat  La  Caixa,  ja  ha  format  a  72
coachs dins i fora de Catalunya, que aviat comptarà amb 40 Cruyff Court, entre
ells el de Sitges. Ja s’han dut a terme 125 activitats en els darrers sis anys, 525
Local Heroes, els joves formats i 80.000 beneficiats. 

Aporta dades de l’impacte segons avaluació de la Universitat de Barcelona que
avala l’impuls positiu a tots els barris amb el projecte, fomentant la interacció 
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entre els joves i prevenint el sedentarisme. 

Informa que actualment existeixen 275 Cruyff Court a tot el món en més de 20
paisos i amb conveni de la Caixa, en els darrers 6 anys s’està enfocant als 40
que hi ha actualment a Espanya i els 27 de Catalunya.

Vol  transmetre el  missatge de transformació dels  barris  i  enalteix  el  projecte
creat pel senyor Johan Cruyff.

Es dirigeix als participants per contestar a les possibles preguntes, però no hi ha
preguntes. 

Abans de finalitzar descriu la pista proposada de Sitges com un espai ideal,
cèntric i amb suficient espai per no molestar als veïns. 

El senyor Monasterio, fa una aportació en realçar el missatge de transformació i
beneficis que aporta en si el projecte i s’acomiada del senyor Waare, agraint-li la
seva efusivitat en la presentació. 

El  Senyor  Sander  Waare agraeix  i  s’acomiada,  marxant  seguidament  de  la
sessió.

El  senyor  Fermin Sánchez  li  agraeix  també al  senyor  Waare,  l’acomiada i
projecta una diapositiva amb la ubicació de l’espai proposat per la pista Cruyff
Court a la zona de Can Robert Sitges que comenta el senyor  Monasterio, on
explica la imatge de visió aèria i general de la pista, i assenyala que ben aviat
començaran les obres, abans o després de les festes en funció del clima fred
d’aquests  dies  o  potser  a  començament  de l’any  per  encarar  la  construcció
definitiva i no haver d’aturar les obres.

El senyor Monasterio comença amb el 2n punt de l’Ordre del dia i explica el
motiu del canvi, que estava enfocat com un debat participatiu del reglament i
funcionament  de  l’Avinguda  de  les  Estrelles  del  futbol,  ubicat  en  el  camp
municipal d’Aiguadolç , explica breument el passatge de les estrelles del futbol,
presentant  als  convidats  al  Consell,  al  senyor  Jaume Bou i  al  senyor  Toni
LLorià, representant i president dels Veterans de Sitges i impulsors del projecte,
s’ha  homenatjat  a  estrelles  de  l´esport  entre  elles,  Johan  Cruyff   i  fa  una
proposta a sol·licitud d’altres Clubs, per crear un espai a cada entitat per fer el
mateix reconeixement i  rendir homenatge a qui es cregui oportú a les seves
instal·lacions. 

El regidor informa que els esports que no disposin d’instal·lació fixa es buscarà
espai per a realitzar el mateix homenatge. 

Informa també que s’ha elaborat un reglament juntament amb els representants
dels Veterans per tractar aquest tema i li  passa la paraula a la senyora  Eva
Fons.
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La senyora  Fons, explica breument les instruccions per diapositiva amb les 7
clàusules  per  disposar  de  l’espai  de  reconeixement  esportiu  al  Camp
d’Aiguadolç i explica els requisits, resumides en: 

- Haver jugat al camp amb l’Associació de Veterans o qualsevol entitat usuària
del camp municipal d’Aiguadolç.

- Haver  participat  en  algun  dels  tres  Mundials  de  futbol  de  Veterans
organitzats durant els anys 2001, 2004 i 2006.

- Haver estat reconegut en el món de l’esport, com a directiu, entrenador o
jugador professional. 

- I tenir vincles amb la Vila de Sitges. 

Explica que cal presentar la sol·licitud mitjançant registre general amb l’accés a
la  seu  electrònica  amb un  mínim de  tres  mesos d’antelació,  i  es  crearà  un
comitè d’Honor i comitè tècnic format per L’alcaldessa, el regidor d’esports i el
president de l’Associació del Futbol de Veterans de Sitges, tot i que la Regidoria
d’Esports pot crear un comitè d’experts si així ho considera oportú. 

Especifica la dimensió de les rajoles i que el disseny que podrà ser de diferents
artistes,  mantenint  la  mateixa estètica,  així  com la  periodicitat  de col·locació
quadrimestral (no obligatòria) excepte casos excepcionals. 

Exposa extensivament l’organització de l’acte d’homenatge bàsicament en dues
parts: 
La primera part esportiva amb l’organització de partit de futbol.
I una segona part, de col·locació de la rajola més protocol·lària i institucional,
fent tots els passos de seguiment, invitacions i notes de premsa per mitjans de
comunicació i atendre adequadament les autoritats en tots els actes 
Aclareix que amb la resta d’instal·lacions s’hauria de consensuar un document
similar a cada entitat o instal·lació que s’aprovin entre les parts per redactar uns
mínims de requisits pel reconeixement. 

Demana l’opinió dels  Veterans de Sitges,  i  parla  el  senyor  Jaume Bou que
confirmen i agraeixen el suport de les explicacions de la senyora Fons. 

Parla el senyor  Jordi Martínez president de la Unió Esportiva de Sitges que
s’excusa d’arribar una mica tard a la sessió i pregunta sobre si s’han de complir
dos  dels  tres  requisits,  contestant-li  afirmativament  la  senyora Fons i
seguidament  li  explica  breument  el  regidor  senyor Monasterio,  totes  les
instruccions de nou i  afegeix que es pot informar amb  l’Eva Fons abans de
participar en la redacció del reglament. 

La senyora  Fons, fa èmfasi en el reconeixement de les entitats per qualsevol
persona que es consideri oportuna també en l’ambit local, però també mitjançant
un document que marqui els directius i s’adaptin a cada entitat. 

El senyor Fermin Sánchez presenta la següent diapositiva amb el 3r punt de
l’Ordre  del  dia:  Presentació  de  l’Estudi  de  viabilitat  del  futur  pavelló
poliesportiu i futur camp de futbol. 
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El regidor aclareix que només es presentarà l’estudi del pavelló poliesportiu per
manca de definició encara de l’Estudi del camp de futbol. 

Torna  la  paraula  al  senyor  Sánchez,  on  detalla  les  propostes  de  les
instal·lacions esportives i que es va presentar en prèvies reunions per demanar
un assessorament a través del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona,
que ha lliurat, recentment un estudi on s’exposa que préviament a l’estudi del
projecte bàsic i d’execució, s’han de realitzar uns estudis tècnics de viabilitat,
costos i característiques de les instal·lacions, segons l’assessorament de la Diba
s’ha encarregat a l’empresa 3POC.
Mostra  la  diapositiva  amb  la  ubicació  a  la  Zona  del  PPU  La  Plana-Santa
Bàrbara- Vallpineda. 

Explica  breument  les  característiques  de  l’equipament,  que  disposarà  d’un
pavelló 3 de tres pistes: una pista doble coberta, una pista poliesportiva 2 a l’aire
lliure i un altre què, en trobar-se al costat d’un parc urbà, es dedicarà a diferents
equipaments educatius. 

Cedeix la paraula al senyor  Bernat Gaya, de l’empresa 3POC Consulting que
passa a explicar l’estudi de viabilitat. 

Explica una diapositiva amb el nombre de residents de Sitges majors de cinc
anys (28.559) i distingeix els residents de 0 a 18 anys (5.038) separant-los com
a usuaris potencials, usuaris atesos segons demanda actual i els no atesos per
justificar la demanda actual i fa una comparativa amb el nombre de pavellons
per cada 1.000 habitants amb una taxa inferior  respecte els  municipis  de la
comarca i respecte als dos pavellons suficients l’any 2008 on hi havia 27.070
habitants empadronats, tot i que tampoc ho justificaria segons el nombre actual
de residents. Per tant, compara l’oferta actual on els pavellons no disposen de
les dimensions adequades, segons fitxes tècniques, que no permet la utilització
transversal, ni alçades mínimes recomanables ni disposen de sales annexes, i
mostra l’alta ocupació de les tardes i caps de setmana per justificar la instal·lació
del tercer pavelló. 

Explica que durant  el  2017 es va preveure amb informe MIEM un dèficit  de
pavelló de dos camps i d’una pista d’atletisme prevista pel possible increment
dels residents a Sitges per l’any 2026, actualment estancat possiblement per
l’estat  sanitari  actual  de la  Covid,  que podria  endarrerir  aquest  increment  el
2030. 

Continua parlant el senyor Gaya positivament de la ubicació del pavelló a l’estar
en La Plana, zona amb més creixement del municipi i trobar-se molt prop de l’
Escola Maria Ossó i l’Institut Vinyet. La ubicació també beneficia als residents
de la  resta de municipis  de la  comarca i  ubica el  temps màxim d’accedir  al
pavelló de 20 minuts caminant a qualsevol resident del municipi. 

Assenyala  que,  quant  a  la  demanda  d’esport  de  competició,  el  municipi  no
disposa  d´espais  coberts  i  adequats  com  la  gimnàstica  rítmica  o  altres
esdeveniments  esportius  o  per  empreses.  Tampoc  hi  ha  espai  per  altres
demandes esportives com handbol o voleibol.
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En el disseny funcional de l’estudi de valoració del projecte, cita un esquema
dels espais outdoors: pista de skatepark, pista poliesportiva exterior i l’espai de
cal·listènia; d’ús lliure i d’espais indoors com pista poliesportiva coberta, espais
complementaris com vestuaris, grades, espais administratius i el pavelló triple
poliesportiu amb mides reglamentàries.

Anomena  les  característiques  bàsiques  d’aquests  espais  amb  paviments
especials  i  polivalents  ficant  com  a  exemple  d’una  fotografia  d’una  pista
reglamentada a Barcelona. 

Passa a parlar del cost de la inversió amb preus estimats i finals amb imposts
inclosos segons referències disponibles a Esports de la Diputació de Barcelona
que serien  pels 2.500 m2 del pavelló 3, al voltant de 4 milions d’euros i la resta
del projecte al voltant dels 800.000 euros, matisant que no inclou la redacció
dels  projectes  tècnic  adient  ni  els  estudis  necessaris  per  dur  a  terme  les
actuacions proposades. 

Finalment, presenta una diapositiva un calendari amb onze accions dividida en
12 trimestres en un total  de tres anys del procés que s’ha d’anar  redactant,
tenint en compte que la construcció mínima d’un pavelló seria d’un any i mig i
recomana un calendari paral·lel per escorçar els terminis.

Posa de manifest  que  l’estudi  és  més dens  que la  presentació  i  conclou la
presentació. 

El  regidor  pren  la  paraula  agraint  la  presentació  i  parla  de  la  intenció
condicionada als problemes dels costos del projecte. i proposa engrescar als
futurs usuaris, entre els participants, a l’aportació d’idees per a la redacció de
millores del projecte. 

El senyor Monasterio dona espai a preguntes i dubtes per part dels assistents,
també pel senyor Gaya, però ningú fa ús de la paraula, donant per finalitzada la
seva presentació i deixant oberta la continuació de la informació del projecte.  

El senyor Gaya s’acomiada i marxa de la sessió.  

Continua  el  senyor  Monasterio amb  el  següent  ordre  del  dia  núm.  4
Informació sobre el Servei SIS (Servei intervenció socioeducativa) 

El  senyor  Fermin  Sánchez li  facilita  la  diapositiva  i  passa a  presentar  a  la
responsable del servei, la senyora Lorena Lucas.  

La  senyora  Lucas,  introdueix  un  PowerPoint  i  es  presenta  com  educadora
social, coordinadora del servei que s’ubica a la Pl. Catalunya, al centre cívic.  

Manifesta que el servei es va presentar per concurs mitjançant licitació pública
del Servei Sis centre obert, abans anomenat Rusc, atenen a infants i joves entre
els 3 i 14 anys i és un servei que penja de Benestar social i família. 
Exposa que atenen actualment a 54 famílies, però disposen fins a 80 places. 
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Fan atenció grupal i  familiar cada grup amb una educadora, una integradora
social, i ella treballa amb les famílies amb parentalitat positiva.

Descriu el projecte en grups de diferents edats d’infants i els seus objectius són,
aprofitar  els  recursos  potenciant  les  intel·ligències  múltiples,  interessos  i,
motivacions  i  potencialitats  logicomatemàtiques  dels  joves,  no  només  a  les
seves necessitats, ajudant-los a crear xarxes i que siguin autònoms del teixit
sociocultural de  Sitges: esport, cultura... 

Fa saber  que  va fer  personalment  la  presentació  amb algunes  entitats  com
Rugby  o  Escacs  al  Prado,  hoquei  herba,  per  crear  xarxes  per  donar-se  a
conèixer.
El seu objectiu és fer partícips a les entitats i associacions de Sitges. Informa
que disposen de perfil a Instagram.

Tot i que s’han fet ajuts de subvencions a l’ajuntament, consideren que no hi ha
places suficients i que tampoc totes les famílies tenen situació econòmica per
accedir-hi. 

Elogia l’activitat del projecte Cruyff Court, però trasllada la seva petició de no
ancorar-se només en el futbol, que hi ha altres activitats més enllà i que així ho
ha traslladat al departament d’educació.

La  proposta  de  la  senyora  Lucas és  convidar  a  les  entitats  a  visitar  les
instal·lacions, afegint que s’han fet moltes coses amb altres àmbits com cultura i
encoratja a col·laborar i que se’ls coneguin millor. Aporta diapositiva amb llista
d’entitats culturals que hi participen a Sitges 

Agraeix  i  passa a  parlar  el  senyor  Monasterio  que aporta un punt  de vista
positiva a la gestió del SIS i encoratja també a la col·laboració amb el servei. 
Pregunta als assistents si volen fer alguna pregunta a la senyora Lucas i la
felicita pel seu vincle amb la Penya Barcelonista i el seu recent càrrec com a
presidenta. 

No es produeixen preguntes. 

El  senyor  Monasterio,  passa  al  següent  punt  de  l’orde  del  dia,  i  amb una
diapositiva  que mostra  el  punt  5:  Calendari  de sessions ordinàries per  a
l’any 2022 que estableix les properes sessions del Consell pels dies 26 de maig
i 24 de novembre de 2022. 

Consulta el regidor a la resta d’assistents si prefereixen siguin telemàtiques o
presencials,  però  comenta  el  seu cansament  de  fer-les  telemàtiques tot  i  la
practicitat, i manifesta les seves ganes de fer-les presencials.

El  senyor  José María Martínez Carbajosa participa i  matisa que en tot  cas
dependrà  de  la  situació  sanitària,  això  no  obstant  diu  que  també vol  siguin
presencials.
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Segons  les  respostes  escrites  al  xat  del  Zoom,  el  senyor  Monasterio per
unanimitat proposa fer-les presencials, passant al següent punt de  l’ordre del
dia 6 de precs i preguntes: 

El  regidor  dona  la  paraula  per  ordre  de  petició  a  la  senyora  Eva  Herrero
Calandin que demana informació sobre la  situació de les obres del  pavelló,
demana si és possible accelerar-les, donat que es va donar desembre com a
data de finalització, que finalment s’ha endarrerit  i proposa es traslladi allà el
Parc  de  Nadal,  per  mantenir  els  entrenaments  a  l’altra  pista  de  baix  del
poliesportiu. 

El senyor Monasterio insta al senyor Fermin Sánchez a contestar que explica
breument que s’han fet dos procediments en un mateix equipament, però obres
que s’han licitat per separat, una amb el tema de la coberta adjudicada a una
empresa i una altra que fa la retirada del terra sintètic i la instal·lació del nou de
fusta. 

El tema de la coberta s’ha ajustat més o menys al temps de previsió de dos
mesos  segons  l’acta  de  comprovació  de  replanteig  de  la  coberta  del  6  de
setembre. S’han hagut de corregir uns punts d’il·luminació de la pista, provocant
uns dies de retard, però en general la coberta estava a punt de finalitzar, també
pendent de col·locar unes cortines motoritzades separadores, una tasca aèria,
pendent de realitzar en la setmana següent, quedant pendent de col·locar les
lones, que ha afectat en pocs dies el termini de finalització. 

Tantmateix explica que la segona licitació, tramitada per urgència adjudicada a
l’empresa Via Global, s’ha formalitzat fa una setmana amb un timing d’un mes
per execució de l’obra tot  i  que també s’ha signat  l’acta de comprovació de
replanteig previ, que ha de disposar entre d’altres, d’un pla de seguretat. 

Hi  ha  un  responsable  de  la  direcció  de l’obra  externa,  i  un  responsable  de
l’ajuntament, però el responsable adjudicatari ha manifestat un problema global
amb el subministrament de la fusta i el transport, donant uns terminis molt llargs,
fins  després  de  festes  per  poder  disposar  del  parquet,  fent  constar  que els
treballs d’instal·lació del parquet seria de 20 a 25 dies més. 

El senyor Sánchez diu que s’han plantejat prèvia reunió amb l’adjudicatari i fent
constar  que  també  s’han  d’executar  obres  d’anivellament  de  la  pista  per
diferències  a  la  pista  antiga,  on  caldria  fer  un  recreixement  del  terra  per  a
compensar diferències topogràfiques, la instal·lació del Parc de Nadal pensada
al pavelló 1 entre els dies 27 de desembre fins al 5 de gener, tot i que comença
a instal·lar-se el 22 i el desmuntatge el 6 de gener, aprofitant el terra que hi ha
abans  de  la  instal·lació  de  la  fusta  i  pendent  de confirmar  l’allargament  del
termini  per  començar  les  obres  a  partir  del  7  de  gener,  per  tant,  finalment
s’executarà al pavelló 2 hi ha un contracte licitat des de l’any passat amb el Parc
de Nadal. Que l’any passat no es va poder executar per la Covid. 

El contractista ha signat els darrers dies l’esborrany de l’acta, i restava pendent
de confirmar si allargava o no els terminis, tot i que no és el que es va dir al
contracte, però ell diu que no ha incomplert, ja que ha signat recentment l’acta
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de  comprovació  de  replanteig,  per  tant,  es  valoraran  si  hi  ha  incompliment
contractual amb les conseqüències que comportin,  per incompliment amb els
terminis establerts inicials d’un mes. 

El senyor Monasterio resumeix la intervenció del senyor Sánchez explicant que
efectivament  es farà  el  Parc  de Nadal  al  pavelló  2  i  així  es  mantindran els
entrenaments al pavelló 1, donant resposta a la senyora Herrero. 

Parla en Rafael Alcázar, consulta sobre la mateixa pregunta sobre el pavelló 2
de la senyora  Herrero  queixant-se que no es podrà fer servir fins a mitjans o
finals  de  febrer.  El  senyor  Monasterio intervé  de  nou  per  explicar  la
problemàtica del subministrament del material per continuar amb les obres. El
senyor Alcázar aprofitat també per queixar-se de què no es pugui començar a
entrenar  abans  de  les  18:00  h  al  col·legi  Utrillo,  que  les  3  pistes  estan
habitualment buides i així no han de sortir tant tard, donat que són nens petits.
Demana un esforç  per poder accedir a partir de les 5.15 o 5.30 hores i que no
se’ls tracti malament des de les AMPA, ja que es tracta d’alumnes de l’escola i
de  nens  de  curta  edat.  Insta  al  senyor  David  Martínez a  fer  un  esforç  de
comunicació amb l’escola.

La senyora Herrero intervé i exposa la mateixa problemàtica, posant èmfasi en
l’edat  dels  nens,  l’entrenament  a  l’experior  i  el  maltractament,  negant-se  en
rotund a flexibilitzar els horaris  per part de l’Ampa de l’Utrillo. 
El senyor Alcázar es queixa també que no poden accedir per portes principals,
ni  poden accedir  els  pares  de la  canalla,  tancant  la  porta  del  recinte,  quan
només  caldria  ajustar-la,  demana  solució  al  problema,  que  en  definitiva  és
provisional, també fa referència a la pista 14 Cruyff  que no els deixen utilitzar,
que diu  que no està  marcada per  jugar  a  bàsquet,  perquè diu  que les  han
esborrat.

El senyor Alcázar explica que s’han ampliat a dos grups de nens i que necessita
desdoblar els espais momentàniament. El senyor  Monasterio diu que l’escola
també ha de fer l’esforç donades les circumstàncies i demana la complicitat del
senyor  Sánchez,  mirant  d’arribar  a  un  acord  amb  una  reunió  amb  l’Utrillo,
donades les condicions temporals de la situació.

Intervé el senyor Monasterio, que s’empatitza amb la situació i acorda amb el
senyor  David Martínez,  que confirma i es compromet a parlar i  fer mediació
amb el col·legi Miquel Utrillo, per arribar a un acord a partir de dilluns següent. 

El senyor  Monasterio passa la paraula la senyora  Lorena Lucas a instància
d’ella. I fa una petició que se li ha oblidat exposar en la seva anterior intervenció
tot  i  que exposa que ja ho havia parlat amb el senyor  Fermin Sánchez,  on
explica que hi ha un col·lectiu de nens i joves entre 12-13 anys que no saben
nadar, i demana un curs específic durant aquest període de Nadal, exposant la
problemàtica  econòmica  d’accés  a  les  extraescolars  d’aquest  col·lectiu
comprometent-se a acompanyar-los. El regidor li ha demanat un llistat amb la
quantitat de joves per edats i es compromet a fer una proposta. 
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Tot seguit intervé i passa la paraula al senyor Rafael Font, que vist l’exposició
del ponent, que troba a faltar la mancança del pàrquing del tercer pavelló a la
zona nova, que diu que potser no ho ha vist i fa èmfasi en tenir-ho ben present. 

El regidor li mostra la diapositiva amb l’esquema de la proposta i li assenyala el
punt 3.2 del plànol com a zona per aparcament, aprofitant l’espai entre la via el
tren i el fons del pavelló, així com li mostra una altra zona darrera d’aquest, i que
s’havia demanat també  a la Diputació per contemplar aquest espai necessari.
S’excusa per no donar abans més informació al respecte. 

El senyor Font  li sembla l’espai poc, però confia en el fet que es dimensionarà
adequadament, intervenint de nou el regidor per explicar-li que la idea era fer
servir espai proper al pavelló que també tingués utilitat de polivalència esportiva.
Agraeix  l’aportació  del  senyor  Font i  s’acomiada  d’ell  passant  la  paraula  al
senyor Nacho Rubí. 

El senyor Rubí, també fa referència a la problemàtica del bàsquet a l’Utrillo, que
va preguntar al darrer Ple Municipal, sense resposta desitjant se li contesti, tot i
que se n’alegra que tant el senyor Monasterio com el senyor Martínez es posin
amb el tema, per estar afectat directament, amb els seus fills, fent constància
del desaprofitament de les instal·lacions esportives a les escoles. 
Demana el motiu de no entrar per la porta de la Fita, dient que els entrenadors
han d’anar carregats amb el material i donar tota la volta al col·legi, ni entén que
s’hagi d’accedir per una altra porta que no sigui l’entrada principal més segura i
il·luminada.  Insta al  Consell  i  la  seva bona predisposició a millorar  aquestes
incidències per bé del Club.
També  recalca  i  torna  a  preguntar,  el  que  ja  havia  exposat  al  senyor
Monasterio, per les llums de l’institut  Benaprès que han de fer  entrenament
amb espelmes,  i  pensa  que  s’hauria  de  fer  força per  la  problemàtica  de la
qüestió.
El  senyor  Rubí diu  estar  molt  content  pel  nou pavelló  i  mostra  el  seu grat,
acomiadant-se tot seguit.

Intervé de nou el regidor que s’havia parlat amb la senyora  Eva Herrero i el
senyor  Pau Simó que serien uns mesos complicats, però el prioritari era tirar
endavant l’obra, demanant paciència i agraint als assistents els filtres amb els
pares per la situació.
Confiant en el fet que quan es pugui obrir el pavelló de nou, que serà un goig
per tothom, i exposant que malauradament les obres sempre donen problemes. 

Diu que s’informarà del motiu del perquè de l’accés per l’altra porta del col·legi i
fa  intervenir  el  senyor  Martínez,  que  fa  un  símil  amb  la  complicació  i  les
característiques pròpies dels espais educatius com l’Esteve Barrachina i l’Escola
de música, que depenen dels directors i ho fan complicat a l’hora de compartir
espais, tot sent municipals. Mostra l’interès d’arribar a enteniments amb ells i fa
explicació que durant la pandèmia han hagut de reforçar amb plans de seguretat
bastant importants marcats pel Departament d’Educació, exigits pel Departament
de Salut, i que tot i estar encara en pandèmia, sembla van millorant. Els justifica
dient que intenten evitar que el moviment a les escoles sigui el menys possible.
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Afirma que a l’Escola de música també els pares entren pel carrer Isabel Julià,
no per  Rafael  Llopart,  també per  darrere i  també hi  ha conflicte amb aquest
tema, per no deixar entrar al Barrachina als pares, exposant que si no els deixen
entrar a l’escola, tampoc els han de deixar per temes extraescolars i creu que és
el mateix tema amb l’Utrillo, i n’és conscient del problema dels entrenadors que
ja li han fet saber el tema, ho parlaran i mirarà de ficar les màximes facilitats per
millorar la convivència de la millor manera. 

Agafa la paraula el senyor Monasterio, però el senyor Fermín Sánchez intervé i
incideix  en  el  tema explicant  que  les  instal·lacions  esportives  tenen  la  seva
pròpia  normativa  que  fomenta  l’ús  de les  instal·lacions  escolars,  però  alhora
prioritza  les  activitats  de la  mateixa  escola,  creant  aquesta  disputa  entre  les
necessitats dels clubs, pel que fa a l’horari, però per la priorització de l’AMPA,
justificant  que  ho  fan  per  seguretat  de  la  custòdia  dels  nens  sobre  la  seva
responsabilitat dels accessos i sortides dels infants. 
Torna a intervenir el  senyor  Martínez que fa un incís detallant que per evitar
aquest problema, arran d’uns ensurts, es va ficar un porter automàtic a l’escola
Barrachina.

El  senyor  Sánchez aclareix  els  motius que dona l’AMPA que per  evitar  que
entrin  i  vagin  sortint  els  nens  que  no  arriben  tots  a  l’hora,  deixen  la  porta
posterior  oberta per aquest  motiu i  evitar  també l’ús inadequat  de l’intèrfon i
entenia que als entrenadors s’havia acordat que ells si podien accedir per la
porta. 

Torna a agafar la paraula el senyor  Monasterio que tot seguit  passa el torn
demanat pel senyor Pau Simó que diu que no ha participat gens fins ara per no
ser amonestat com en altres ocasions.  

Comparteix el tema de les escoles amb la senyora Herrero, el senyor Alcázar i
el senyor Rubí. I posa de manifest que el més important és que s’ha de parlar
directament, sense comunicats, entenent-se més ràpidament, passant tot seguit
a parlar de les obres del pavelló manifestant que les entitats estan atrapades,
pel poder de decisió sobre les obres per part de l’ajuntament, amonestant per la
manca de coordinació. Fa recordatori de què es va acordar finalitzar-les en dos
mesos i compara amb un pavelló construït a Lleida per a 5.000 persones que es
va finalitzar en tres mesos. 

Diu que li xoca molt que el contracte del Parc de Nadal que ja es va aprovar
l’expedient el 5 de febrer de 2020, amb un termini de presentació d’ofertes del
6/3/2020,  que  es  va  preparar  amb  suficient  temps  d’antelació  perquè  el
contractista fes el  parc, tot  i  que en entrar en pandèmia, es fa formalitzar el
novembre de 2020 llevat que finalment no es va poder realitzar, però, en canvi,
compara la situació de manca de previsió de les obres que diu van començar a
juny amb un projecte bàsic d’execució, passat pel Col·legi d’Arquitectes el mes
d’octubre de 2018, fa èmfasi en el fet que s’ha tardat tres anys a iniciar unes
obres projectades per dos mesos, demana reflexió de l’equip d’Esports.
Diu que quan es va plantejar les obres, el regidor li va plantejar que era d’un
mes i mig i que patiríem durant novembre i desembre, tanmateix que ara ha fet
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sis mesos i per poc arribem a un any, transmetent de nou que estan atrapats i
indefensos i què s’hagués pogut evitar amb temps.

Passa  el  senyor  Simó a  explicar  un  altre  tema  sobre  la  presentació  d’una
sol·licitud 14/09/2020  sobre l’adequació de la ventilació al pavelló núm. 2 i els
vestuaris i preguntar si complien amb la normativa vigent, que no se li ha donat
resposta. Va reiterar la seva petició al desembre 2020 i diu que tampoc s’ha
contestat  i  la  va  tornar  a  fer  el  27  de  maig  del  2021  que  tampoc  se  li  ha
contestat.
Qüestiona, per tant, que es compleixi aquesta normativa i la posa en dubte. 

Afirma com el senyor  Font sobre l’aparcament de la zona del futur pavelló 3 i
pensa que no serà suficient i proposa la possibilitat de fer-ne un de subterrani. 
Compara amb l’aparcament actual molt deficient i que aparquen altres tipus de
vehicles. 

Un altre tema que qüestiona és el de les subvencions, que diu ha anat bé per
les  entitats,  però veu que s’han fet  greuges comparatius  amb altres  entitats
assegurant per ell que hi ha entitats de primera, segona i tercera, qüestionant
l’acompliment de la normativa, tot seguit dona les gràcies per tot i passa la paula
al  regidor  Monasterio que  comença  per  interpel·lar  la  darrera  afirmació  del
senyor Simó i dona explicacions exposant que si algú és estricte en fer complir
la normativa d’atorgament de subvencions és el departament d’Esports, que es
basa en l’aplicació d’uns barems públics. 
Interromp el senyor  Simó que fa una comparativa de subvencions entre rebre
uns 50 euros per esportistes i que algunes entitats han rebut 200 o 300 per
esportista,  justificant-se  de  l’asseveració  entre  entitats  de  primera,  segona  i
tercera categoria. 
El regidor es defensa i explica que no és el criteri a aplicar per esportista i que
s’apliquen correctament els  criteris,  passant  la  paraula a la tècnica d’esports
senyora Eva Fons que aclareix que s’apliquen estrictament les bases i respon al
senyor Simó a explicar en què es basa per fer  aquestes afirmacions,  sense
fonaments i explica que fa els càlculs segons els valors aplicats per normativa i
segons les bases de concurrència competitiva i convida a revisió si s’escau, i
l’amonesta per qüestionar la tasca de valoració tècnica.
El senyor Simó diu que ja ha presentat totes les justificacions i tot bé i torna a
repetir que hi ha diferencies i que s’haurà d’aplicar un altre ajust, negant que ha
dit que no s’acompleix amb la normativa i proposa asseure's i parlar-ho. 
Donat el to de la conversa, intervé el senyor Sánchez, accentua que hi ha unes
bases reguladores, que s’aproven i passen el període d’exposició pública, amb
el corresponent període d’al·legacions, i explica que amb aquestes bases s’han
de valorar les sol·licituds i explica també que hi ha una llei de subvencions que
limita els imports amb un excés de finançament, o sigui que si una entitat diu
que en el  seu pressupost  té  una despesa i  ingressos del  mateix  import,  no
podrien rebre un ajut de l’Ajuntament per excés d’inversió. 

En fer  els primers càlculs hi  havia un import  de 100.000 euros i  després de
gestions del regidor d’esports, es va ampliar a 176.000 euros, comportant que la
majoria d’entitats arribessin a l’import màxim sol·licitat, per tant, es va valorar si
deixar perdre aquests diners o repartir-los d’un altre forma, i  finalment es va
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valorar de nou amb els barems i dos filtres més per mirar d’exhaurir  tots els
diners i dedueix que aquest ha estat el motiu de comparativa del senyor Simó.
Continua aclarint que no és un criteri de valoració, fer-ho per esportistes, hi ha
altres  factors  com  nombre  d’equips,  titulacions,  graus,  àmbit  de  competició,
despeses federatives, etc. hi ha diferents paràmetres, però adverteix que si es
dona un euro de més, s’hauria de retornar, per tant, es va repartir segons els
topalls màxims de cada entitat per repartir el sobrant, provocant que algunes
entitats que no arribaven es beneficiessin positivament. Tot es va consensuar
amb fiscalització i passat el filtre de la intervenció i secretaria municipal 
 
El senyor Simó, li diu al senyor Sánchez que li ha donat la raó i torna a no estar
conforme.   De nou el  regidor  també li  repeteix  que no ha estat  bé aquesta
afirmació  sobre  les  entitats  de  primera,  segona  i  tercera  categoria,  deixant
palesa que un altra vegada no es farà aquesta segona valoració i que si sobren
els diners tornaran a la caixa, donada l’actitud del senyor Simó que persevera
en fer una comparativa amb la subvenció per esportista tot i les explicacions del
senyor Sánchez  que li recorda que l’any passat alguna entitat es va queixar del
perquè no es van repartir tots els diners i la senyora Fons, confirma que va ser
ell mateix i li diu que al final el que vol és que es donin tots els diners i no es
perdin, però destacant que no es poden donar més diners dels que se sol·liciten,
i li diu que s’hauria d’alegrar que totes les entitats rebin el que han sol·licitat,
sense fer comparatives, perquè sinó aquests diners s’haurien perdut. 

Torna a remarcar que es tornen a aplicar els barems i es torna a repartir, per
això  entitats  que no haurien arribat,  amb la  segona convocatòria  s’ha pogut
arribar i confirma que és una opció correcta. 

El  senyor  Simó s’obstina a expressar la  seva idea i  repeteix la  comparativa
anterior, que el Senyor Monasterio li expressa que fer de nou aquesta tasca de
valoració  ha duplicat  o triplicat  la  feina,  que tant  el  senyor  Sánchez com la
senyora Fons, refermen amb la seva expressió. 

Finalment, el regidor, vol tancar el tema que reprèn el senyor Sánchez, que fa
recordatori que es van enviar a totes les entitats, opcions perquè revisessin els
seus ingressos i despeses per tal de modificar els imports sol·licitats, al que el
senyor  Simó afirma   que  no  se  li  va  comunicar  aquesta  opció  i  el  senyor
Sánchez li diu que ampliar el termini de presentació es van afegir entitats que
no  van  entrar  a  la  primera  convocatòria  i  que  es  va  publicar  al  BOPB.  La
senyora  Fons  manifesta  que  es  va  trametre  un  correu  a  totes  les  entitats
anunciant l’exposat  en segona convocatòria i  recordar que els que ja havien
presentat  la  documentació  no  calia  tornar  a  presentar-la  i  ressenyar  que
aprofitant que hi havia 3 entitats que li va passar el termini inicial, se’ls va instar
a presentar-se en segona convocatòria tot i no tenir obligació de comunicar-ho,
ja  que  com ha  dit  el  senyor  Sánchez estava publicat,  però  assevera  en  la
comunicació a les entitats per via correu electrònic. 

El regidor expressa la seva voluntat de no allargar més el tema i de nou el seu
malestar respecte de les afirmacions del senyor Simó i afirma que ja es parlarà
en un altre moment i així confirma amb la seva voluntat de fer-ho. 
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Tot seguit el regidor passa la paraula al senyor  Alcázar, diu que hi ha alguns
clubs que la seva activitat real no és l’esportiva, afirmant que podent disposar
d’un pressupost més alt, per tant, demanar més i li sembla que aclareix el punt 

El senyor  Monasterio li  dona les gràcies per la seva aportació i  després de
repetir el senyor Álcazar la seva opinió, matisant que les entitats només haurien
d’aportar els pressupostos amb la part esportiva, asseverant que altres entitats
presenten els pressupostos generals. 

La  senyora  Fons qüestiona  la  informació  i  li  pregunta  si  sap  el  que  han
presentat les entitats al senyor Álcazar i  li  explica que ella és la que rep els
pressupostos, dient-li que tampoc és cert el que afirma, i assevera que s’han de
justificar  pressupostos  esportius  posant  com  a  exemple  que  una  factura  de
sopar tampoc es pot justificar. 

El senyor Alcázar, aclareix que pot donar-se el cas, però no ho pot assegurar
perquè no ho ha vist i justificar que intentava aclarir el tema. 

Se li torna a passar la paraula al senyor Font que torna al tema de les obres del
Pavelló, exposant el que es va  informar en un Consell esportiu, potser s’hauria
pogut fer en un sol contracte, on potser s’haurien escorçat els terminis i també
s’hauria evitat un replanteig i una licitació per la coberta, creu s’hauria de servir
d’experiència.  Diu no vol entrar en l'assumpte de les subvencions, així i tot, el
considera important, donat que s’endarrerirà el mes i mig més per l’execució del
terra. 

El  regidor  cedeix  la  paraula  al  senyor  Sánchez,  que li  contesta  i  explica  el
procediment del projecte, i explica que es van encarregar 5 projectes diferents
per desconeixença del pressupost, pendent d’executar diferents projectes també
al  camp d’Aiguadolç.  Diu  que es  van aprovar  els  dos  projectes  que es  van
considerar  des  de  licitacions  que  eren  dos,  però  com  diu  el  senyor  Font,
s’hauria pogut fer un projecte amb dos lots, una pel sostre i un altre pel parquet,
però  en  ser  dos  projectes  diferenciats  amb  valors  estimats  diferents  es  va
considerar des dels serveis jurídics dues licitacions. Diu que hi ha uns quants
projectes pendents de tramitar per si algun dia hi ha pressupost. 

En Jaume Monasterio dona la darrera paraula al senyor Rubí, que recorda al
senyor Sánchez que es va pactar un pressupost d’uns quatre-cents i escaig mil
euros,  fruit d’un conveni signat entre grup municipal Nou Horitzó i amb aquest
govern d’Esquerra Republicana i  Convergència,  que sembla s’hagi tret  de la
màniga, però assevera va sortir d’un acord previ d’aprovació d’uns pressupostos
i amonesta al senyor Sánchez perquè quedi clar que es van aprovar 452.000
euros per fer aquestes obres.

El regidor interpel·la al senyor Rubi, i l’insta a no fer política donat que l’actual
pressupost no ha estat pactat amb aquest grup polític, ni ell ja no forma part del
grup municipal  Nou Horitzó,  al  que  el  senyor  Rubí  es  disculpa  pel  possible
malentès, tanmateix confirma que ho va pactar personalment amb un regidor del
mateix  partit  de  l’actual  regidor,  demana  una  mica  de  memòria  al  senyor
Monasterio i després de la picabaralla s’acomiaden cordialment. 
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Fer un

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES                                                                                                                     
REGIDORIA D’ESPORTS

Departament d’Esports

El  senyor  Monasterio,  desitja  bones  festes  als  assistents  i  dona  per
acomiadada la sessió a les 21,10 hores.

El Vicepresident El Secretari 
Jaume Monasterio i Miró  Fermín Sánchez Ferrer
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