
ACTA    de la sessió  ORDINÀRIA  del    CONSELL SECTORIAL  D’ESPORTS    del dia    06   de

MARÇ     de   2014  .

A la Sala de reunions del  primer  pis  de la Casa Jordà,  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 ORDINÀRIA  de conformitat amb la convocatòria repartida.

SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:

Toni Blanch Pérez Cabirols, Associació Excursionista de Roses

Baldiri Ricart Argelés Club Futbol Base Roses

Josep Ma. Isern Sala Grup d’Esports Nàutics

Ruben Lamas Falgueras Associació Esportiva escolar "IES Illa de Rodes"

Pere Sastre Gotanegra Agent Social

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

Pere López Gil Club Tennis Roses

Joseph Fernández Club Petanca Ciutadella de Roses

SÓN  ABSENTS    HAVENT  EXCUSAT  LA  SEVA  ASSISTÈNCIA:

Sebastià Millans Armengol Club Bàsquet Roses

Anna Jorquera Navarro CIU

SÓN  ABSENTS  SENSE  HAVER  EXCUSAT  LA  SEVA  ASSISTÈNCIA:

Xavi Llamas Bouza Agent Social

Francisca Guijarro Muñoz PSC-PM

Antonio José Gómez Payan Club Handbol Joventut Roses

1



TAMBÉ HI ASSISTEIXEN

Magda Niubó Sellarés, tècnica de participació ciutadana.

Actua com a  secretari per delegació, el  cap de l’àrea d’Esports i Joventut, senyor Lluís Noguer
Brugat.

Assisteix el senyor Martí Roca, en representació del Club Bàsquet Roses.  Se l’informa que no
és membre del Consell Sectorial d’Esports, i de que els membres  els va designar el ple de
l’Ajuntament. Manifesta que ni el titular ni la suplent podien assistir i que li han demanat d’anar-
hi. La sra. alcaldessa  el convida a quedar-se, però l’informa que no té veu ni vot.

També assisteix el sr. Pere Bohigas Argemí, suplent dels  Cabirols, Associació Excursionista de
Roses. Se l’informa que el representant titular ja es troba present al Consell. Diu que titular i
suplent no es van posar d’acord sobre qui venia a la reunió.

S’obra la sessió a les 20,15 hores 

1.-  APROVACIÓ  DE  LES  ACTES  DE  LES  SESSIONS  ANTERIORS :
- 08.10.2013
- 06.11.2013
 
Un cop constatat que tots els membres assistents han rebut els esborranys de les actes de les
2 sessions anteriors juntament amb la convocatòria, s’aproven les actes de les sessions del 8
d’octubre i del 6 de novembre  de 2013, per unanimitat dels assistents.

2.- COL·LABORACIÓ   ENTRE   CLUBS

La Sra. Mindan,  comenta als assistents, que aquest és un tema que va sorgir a la darrera
reunió del Consell i que té la intenció de tornar-lo a recuperar, per veure si les entitats ho veuen
viable i que en pensen que es pot fer en aquest sentit.

El Sr. Baldiri Ricart pregunta si es refereix al comentari que havia fet el Sr. Pere Sastre en
algun consell anterior, referent a que de vegades quan organitzen alguna activitat, els falta gent
de suport i control dels participants.

La Sra. presidenta, comenta que això aniria més lligat al punt 4. de la borsa de voluntaris, i que
es referia a fer projectes conjunts entre diferents entitats o clubs, per crear o desenvolupar una
activitat potent.

El senyor Rubén Lamas  explica que les 2 activitats de l’associació escolar Illa de Rodes, el
Raid  d’Aventura  (7 de juny)  i  el torneig de Vòlei platja (28 de juny) ,  ja han arrancat i ofereix
a la resta d’entitats  a col·laborar-hi com a voluntaris i/o  a participar-hi gratuïtament en les
categories de iniciació o familiar. Preguntat per els assistents, explica que el raid d’aventura és
com una gimcana, en la que s’han de superar diverses proves.
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També explica al consell que davant l’interès i  la demanda de persones estrangeres, han editat
la web en francès i en anglès.

El Sr. Pere Sastre comenta que el club d’atletisme Roses, han estat parlant per tal de recuperar
una prova (duatló), però que encara no han trobat data. Creu que han de buscar una data
suficientment atractiva,  perquè la gent a més de venir  a participar a la prova, vinguin amb
acompanyants i passin el cap de setmana a Roses.

La Sra. Mindan  proposa que, com a continuació d’aquest punt  i degut a la relació que hi
existeix, de passar directament al punt 4  de l’ordre del dia, i posteriorment donar la informació
sobre la convocatòria de subvencions (punt 3).

3.- BORSA  DE  VOLUNTARIS

Es proposa d’organitzar una borsa de voluntaris per donar cobertura a totes les activitats de les
entitats que així ho requereixin.

La Sra. Mindan,  diu que s’hi s’ha de fer una borsa de voluntaris, aquesta  ha de ser seriosa,
que hi ha d’haver compromís, i que se’ls haurà de formar. Cal crear una borsa activa, oberta a
tothom  i que quan una entitat necessiti  voluntaris per al desenvolupament d’una activitat hi
pugui accedir per  trobar-hi gent interessada.

El Sr. Noguer comenta que seria bo que aquesta borsa tingués un coordinador o dinamitzador,
d’entre els mateixos components, que fos el que la mantingués actualitzada i fes arribar als
voluntaris les diferents propostes i oferiments de les entitats.

El senyor Carles Tries fa esment a que caldrà tenir en compte el tema de la protecció de dades.

La Sra. Mindan diu que als voluntaris se’ls hauria de demanar que els hi agrada fer, quina
formació tenen, quines són les hores que més els hi convenen o que tenen disponibilitat i així
anar definint els perfils dels voluntaris.

El Sr. Isern  comenta que per tal que la gent ho visualitzi, les entitats haurien de presentar una
llista dels actes i/o activitats que volen fer, i així facilitar també que les persones interessades
s’hi puguin inscriure.

La senyora presidenta  diu  que si és l’ajuntament qui crea la borsa de voluntaris, són els clubs
els que n’han de fer la difusió, han de ser els altaveus per fer saber que es fa aquesta borsa i
fer-ne publicitat entre tots els seus socis i esportistes. I també que han d’ocupar-se de tenir
actualitzat el llistat d’activitats perquè sàpiguen a quines volen o poden participar.

El Sr. Isern  pregunta si es podran fer mailings.

L’Anna Jódar explica que a la Universitat de Girona els envien correus electrònics demanant
voluntaris per a les diferents activitats. (voluntariat lliure).
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La Sra. Magda Niubó  parla de l’existència d’una normativa catalana sobre el voluntariat, i que
caldrà estudiar-la i conèixer-la per saber com ha de organitzar-se i funcionar aquesta borsa de
voluntaris.

Per tancar aquest punt, la Sra. Mindan diu que s’estudiarà la normativa  i  es començarà a
preparar com s’ha d’organitzar i funcionar la borsa, i que un cop es tingui preparada tota la
documentació es tornarà a convocar als membres del consell per presentar-ho i informar-los.

4.-  INFORMACIÓ   SOBRE   LA   CONVOCATÒRIA   DE   SUBVENCIONS   ESPORTIVES   2014   DE
L’AJUNTAMENT  DE  ROSES.

Els Sr.  Noguer explica als assistents sobre la  convocatòria de subvencions esportives del
2014, que es va publicar al BOP núm. 1, del 2 de gener de 2014.

En concret comenta els 3 programes de subvencions de concurrència competitiva en matèria
d’esports, que  són els següents :

Programa 2. Subvencions a entitats que realitzin o organitzin activitats en matèria
esportiva.

Programa  3.   Ajuts  pels  esportistes  individuals  de  Roses  que  participin  en
competicions esportives oficials

Programa 4.   Subvencions per a entitats esportives que promocionin les categories
inferiors i participin  en competicions esportives federades.

Es parla principalment de les despeses subvencionables, dels criteris a tenir en compte a l’hora
de  elaborar  el  pressupost,  de  la  quantia  i  els  imports  màxims  de  subvenció  per  a  cada
programa, i dels criteris de valoració.

Finalment, s’informa a tots els assistents de les sol·licituds presentades enguany dins de cada
programa.

5.- TORN  OBERT  D’INTERVENCIONS

La Sra. Mindan  recorda als assistents que els consells de participació es convoquen de forma
ordinària 2 cops l’any,  però que, un cop es tingui la informació referent a la borsa de voluntaris,
es farà una convocatòria extraordinària, per presentar el tema.  

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:10 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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