
ACTA    de la sessió  EXTRAORDINÀRIA  del    CONSELL SECTORIAL  D’ESPORTS    del dia

16 de   SETEMBRE    de  2013  .

A la Sala de reunions de l’Àrea de Promoció Econòmica, sota la Presidència de la senyora
Montserrat  Mindan  Cortada,  alcaldessa-presidenta,   es  reuneix  el  Ple  del  CONSELL
SECTORIAL  D’ESPORTS, en la qual hi assisteixen els senyors que tot seguit es detallen, per
tal de dur a terme la  sessió CONSTITUTIVA  de conformitat amb la convocatòria repartida.

SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:

Sebastià Millans Armengol Club Bàsquet Roses

Antonio José Gómez Payan Club Handbol Joventut Roses

Pere Bohigas Argemí  (suplent) Club Associació Excursinista de Roses

Baldiri Ricart Argelés Club Futbol Base Roses

Josep Ma. Isern Sala Grup d’Esports Nàutics

Toni Muné Cabacho (suplent) Associació Esportiva escolar "IES Illa de Rodes"

Xavi Llamas Bouza Agent Social

Pere Sastre Gotanegra Agent Social

Anna Jorquera Navarro CIU

Francisca Guijarro Muñoz PSC-PM

Manel Escobar Yegua PP

Carles Trias i Bosch GDP-AM

Anna Jódar Portas Persona d’especial  rellevància

Carlos M. Domínguez Martínez Persona d’especial  rellevància

SÓN  ABSENTS    HAVENT  EXCUSAT  LA  SEVA  ASSISTÈNCIA:

Pere López Gil Club Tennis Roses

SÓN  ABSENTS  SENSE  HAVER  EXCUSAT  LA  SEVA  ASSISTÈNCIA:

José Fernández Club Petanca Ciutadella de Roses
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TAMBÉ HI ASSISTEIXEN

Narcís  Pou,   responsable  de  l’empresa  adjudicatària  del  contracte  de  dinamització  dels
Consells Sectorials (Neópolis), i 

Magda Niubó Sellarés, técnica de participació ciutadana.

Actua com a  secretari per delegació, el  cap del departament d’Esports, senyor Lluís Noguer
Brugat.

S’obra la sessió a les 20,10 hores .

1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS
 
La Sra. Montserrat Mindan agafa la paraula  per fer una introducció i exposició de motius per la
creació del Consell  Sectorial  d’Esports, i  presenta al sr.  Narcís Pou de l’empresa Neópolis,
responsable de l’empresa adjudicatària del contracte de dinamització dels Consells Sectorials.

S’identifiquen i es presenten els assistents  i, sense que es presenti cap objecció,   es dóna per
constituït el Consell Sectorial d’Esports.

2.-  APROVACIÓ  DEL  REGLAMENT  DE  FUNCIONAMENT  D’ORGANITZACIÓ  DEL  CONSELL  SECTORIAL
D’ESPORTS

El  sr.  Narcís  Pou,  explica  breument  la  proposta  del  Reglament  orgànic  regulador  de
l’organització i funcionament del Consell Sectorial d’Esports, que forma part del Reglament de
Participació Ciutadana, aprovat per l’Ajuntament en data 01/08/12 i publicat al BOP de Girona
núm. 160 de 20/08/12, i que ja s’havia fet arribar prèviament als membres del Consell.

El sr. Narcís Pou, explica el funcionament normal d’una sessió ordinària (convocatòria, ordre
del dia, informació complementària, etc...)  i assenyala als assistents, la conveniència de fixar,
en aquesta sessió constitutiva, els dies i horaris de les 2 sessions ordinàries anuals.

Després d’un  breu  debat  entre els assistents,  s’acorda sense necessitat  de votació i  per
unanimitat dels membres que les reunions ordinàries es realitzaran a les 20,15 h.  del primer
dijous lectiu dels mesos de març i octubre de cada any. En el cas que el dia establert caigui en
festiu, es realitzaran el dia lectiu immediatament anterior, a la mateixa hora. No obstant això,
per motius d’agenda dels membres del consell, la sessió ordinària a  celebrar  el mes d’octubre
d’enguany serà el segon dimarts dia 8 d’octubre.

Finalment,  s’aprova  el   Reglament  orgànic  regulador  de  l’organització  i  funcionament  del
Consell Sectorial d’Esports, sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres.
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3.- TORN OBERT D’INTERVENCIONS

La sra. Mindan presenta als assistents un esborrany-proposta de reglament per a la concessió
de distincions esportives a la festa de l’esport  rosinc, i llegeix les esmentades bases.

En aquestes bases s’estableixen quines són les distincions que es volen donar, qui poden ser
els candidats a aquestes distincions, quin es el procediment de presentació dels candidats i de
concessió dels guardons, i qui forma part del jurat.

En  les  mateixes  bases  es  proposa  que  sigui  el  Consell  Sectorial  d’Esports  el  que  faci  la
proposta de candidats per a cadascuna de les categories.

Seguidament es genera un debat sobre la Festa/Nit  de l’esport Rosinc i  sobre alguns dels
articles de les bases, i es fan les següents aportacions, acceptades pels membres assistents, i
que caldrà modificar en el text de les bases:

- Per  optar a la distinció de “menció especial”, no cal que el candidat hagi nascut o estigui
empadronat a Roses.

- Que  siguin  les  associacions  i  entitats  esportives  de  Roses,  inscrites  en  el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, les que presentin inicialment els candidats als guardons
(menys a la “menció especial”), i que especifiquin els motius per als quals els proposen.
Un  cop  presentats  tots  els  candidats,  serà  el  Consell  Sectorial  d’Esports,  el  que
proposarà els esportistes a ser premiats en cadascuna de les categories, i que finalment
el jurat serà el que decidirà.

Per tant, es proposa que des del departament d’esports municipal, es faci arribar a les entitats
aquesta  proposta  de  presentació  d’esportistes  o  equips  a  ser  reconeguts,  amb  una  data
màxima, per tal que es puguin donar a conèixer i debatre en la propera sessió del Consell.

Finalment, s’estableix el proper dimarts 8 d’octubre d’enguany a les 20,15 h., com a data per a
la propera sessió ordinària del Consell Sectorial d’Esports.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:20 hores, de la
qual cosa en dono fe.

La  presidenta                                                                       El secretari per delegació

Montse Mindan i Cortada  Lluís Noguer Brugat
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