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

08   de     SETEMBRE     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 EXTRAORDINÀRIA  de conformitat amb la convocatòria repartida.

SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:

Pere Bohigas (suplent) 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

Francisca Guijarro Muñoz PSC-PM

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:

Anna Jorquera Navarro CIU

Anna Jódar Portas Persona d’especial  rellevància

SÓN  ABSENTS  SENSE  HAVER  EXCUSAT  LA  SEVA  ASSISTÈNCIA:

Xavi Llamas Bouza Agent Social

Antonio José Gómez Payan Club Handbol Joventut Roses

Carles Trias i Bosch GDP-AM

Sebastià Millans Armengol Club Bàsquet Roses

Actua com a  secretari per delegació, el  cap de l’àrea d’Esports i Joventut, senyor Lluís Noguer
Brugat.
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S’obra la sessió a les 20,25 hores .

La sra. Presidenta excusa a la sra. Anna Jorquera, que es troba de vacances.

1.-  INFORMACIÓ SOBRE LA NORMATIVA DEL VOLUNTARIAT :

Es reparteix a cadascun dels assistents un dossier amb la informació sobre la normativa del
voluntariat (s’adjunta com a annex a aquesta acta).

El  sr.  Noguer  comenta   aquesta  documentació,  pel  que  fa  a  l’existència  d’una  Llei  del
Voluntariat d’àmbit estatal  i que les Comunitats Autònomes també han creat Normes Legals.
Es comenta també quines són i quines característiques han de tenir les activitats que s’inclouen
dintre de les activitats de voluntariat i quines se n’exclouen. Es parla també dels drets i deures
dels voluntaris.

Seguidament es parla del Marc de referència del voluntariat a Catalunya, dels diferents àmbits
d’actuació del voluntariat (social, comunitari, cultural, per la solidaritat internacional i ambiental)
i es fa una breu referència al voluntariat comunitari, que és el que inclouria els clubs esportius. I
les  tasques  d’organització  de  diferents  projectes  o  activitats  d’educació  en  el  lleure  i  de
formació i foment d’un esport, etc.

Finalment  es parla  del  voluntariat  i  les  administracions públiques.  A nivell  Català  no hi  ha
legislació que reguli el voluntariat. Les normatives existents parlen que cal vetllar per la manera
com s’esdevé la relació entre el voluntari i el municipi, i que en tot cas no pot ser mai directa,
com estableix el marc de desenvolupament del voluntariat.

Les recomanacions més habituals són que cal fer un acord/conveni amb una entitat sense ànim
de lucre que treballi  amb projectes relacionats amb la localitat   i/o amb una entitat d’àmbit
català de la mateixa temàtica i que estigui interessada en el programa.

Tot i això, s’han trobat diferents reglaments municipals d’altres municipis, que regulen les seves
borses de voluntariat i la seva organització i funcionament.

La senyora presidenta comenta que caldria mirar si hi ha al municipi alguna entitat  que pugui
realitzar aquesta funció, o que si no, l’Ajuntament de Roses haurà de fer un reglament propi
que reguli el voluntariat per a les activitats esportives. Diu també que hauran de ser els clubs i
les entitats les que hauran de fer difusió i captació entre els seus socis, juntes  i esportistes, de
l’existència i funcionament de la borsa de voluntaris.

S’agafa  el  compromís  de  preparar  un  esborrany  de  reglament  municipal  per  la  borsa  de
voluntariat de l’Ajuntament de Roses, i que es presentarà al Consell Sectorial d’Esports, abans
de la seva aprovació definitiva per l’òrgan competent.
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2.- NIT DE L’ESPORT 2014.  INFORMACIÓ SOBRE CATEGORIES I CANDIDATS.

La sra.  Mindan,  explica als assistents, que  degut que s’acosta la celebració de la Nit  de
l’Esport 2014  i  que cal triar els candidats als diferents guardons, s’ha preparat un recull de
premsa  (que  s’adjunta  a  aquesta  acta),  amb  els  esdeveniments  i  resultats  esportius  més
rellevants per part dels esportistes, clubs  i entitats rosinques  al llarg d’aquest darrer any i/o
temporada esportiva. 

S’entrega un exemplar d’aquest recull a cadascun dels assistents, juntament amb una graella
amb les diferents categories per tal que els membres del Consell Sectorial d’Esports puguin
proposar els seus candidats.

El sr. Noguer demana als assistents si poden fer arribar les seves propostes al departament
d’esports, abans de la propera reunió ordinària del  Consell Sectorial d’Esports,  així ja podrien
preparar amb antelació la relació dels diferents candidats proposats.

La sra. Mindan, fa saber a tots els membres del Consell, que la data prevista per la realització
de la Nit de l’Esport Rosinc 2014, és el proper divendres 31 d’octubre, a les 20,30 hores.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20:50 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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