Acta de la sessió extraordinària

del Consell Sectorial de Cultura i Festes del

dia 19 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 de Cultura i Festes, 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:
Toni Martínez Martínez

Agent Social

Ángel Sánchez Zamarreño

Agent Social

Basel Junaidi Mardini

Persona d’especial rellevància

Maria Teresa Seseras Vicens

Grup de Teatre de Roses

Xènia Berta Argelés

Associació Xarxa de Paissatges

Jordi Segura Soro

Associació Cultural Ociart de Roses

Vicens Brujat

Societat Recreativa SUF

Mustafa El Karrouchi

Ass. Cultural dels Drets del Poble Amazigh a Catalunya

Fina Puiggdomènech

Associació Cultural Optimist

Eduardo Martín Salgado

Ass. Hermandad Rosinca del Nazareno

Juan Manuel Fernández

Representant partit polític

Francisca Guijarro Muñoz

Representant partit polític

SÓN ABSENTS
Vanessa Arellano

HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Persona d’especial rellevància

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Carlos López Expósito

Representant partit polític

Francesc Giner Ballesta

Representant partit polític

Jordi Marès González

Ass. Cultural Amics de les Festes Andaluses de Roses

Jaume Coll Tell

Ass. Cultural Venim de l’Hort

Joan Prats Basi

Ass. De les Tradicions i festes

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN
Narcís Pou, responsable de l’empresa adjudicatària del contracte de dinamització dels
Consells Sectorials (Neópolis).
Actua com a secretària per delegació, la tècnica de participació ciutadana, senyora
Magda Niubò Sellarès.
S’obra la sessió a les 20,15 hores .

1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA I FESTES
La Sra. Montserrat Mindan agafa la paraula per fer una introducció i exposició de
motius per la creació del Consell Sectorial de Cultura i Festes, i presenta al sr. Narcís
Pou de l’empresa Neópolis, responsable de l’empresa adjudicatària del contracte de
dinamització dels Consells Sectorials.
A les 8,16 s’incorpora la senyora Teresa Seseras
S’identifiquen i es presenten els assistents i, sense que es presenti cap objecció,
dóna per constituït el Consell Sectorial de Cultura i Festes.

es

2.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT D’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL
SECTORIAL DE CULTURA I FESTES

El sr. Narcís Pou, explica breument la proposta del Reglament orgànic regulador de
l’organització i funcionament del Consell Sectorial de Cultura i Festes, 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 tercer dijous dels mesos de març i octubre de cada any. En el cas que el dia de la
sessió ordinària s’escaigui en festiu es traslladarà al divendres, 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 dia 22 d’octubre a les 20,15 h.
Finalment, s’aprova el Reglament orgànic regulador de l’organització i funcionament
del Consell Sectorial de Cultura i Festes, sense necessitat de votació i per unanimitat
dels membres.

3.- TORN OBERT D’INTERVENCIONS
La sra. Seseras proposa parlar de les festes de Nadal que és la festa més propera en
el temps.
La sra. Mindan proposa debatre sobre els usos de Ca l’Anita a l’hora que manifesta
que els farà arribar el resum de la jornada de portes obertes i l’estudi sobre el pla
d’usos elaborat per una empresa externa.
Basel Junaidi demana quina funció té l’esmentat equipament. La sra. Mindan respon
que actualment està tancat i que la planta baixa s’adequarà com espai d’exposicions
per tal de complir el llegat de l’Anita Marès.
Quan són les 8,35 h s’incorpora Fina Puigdomènech.

Finalment, s’estableix el proper dimarts 22 d’octubre d’enguany a les 20,15 h., com a
data per a la propera sessió ordinària del Consell Sectorial de Cultura i Festes.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:36
hores, de la qual cosa en dono fe.

La presidenta

La secretària per delegació

Montse Mindan i Cortada

Magda Niubò Sellarès

