ACTA

de la sessió ORDINÀRIA del CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS del dia 30 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 ORDINÀRIA de conformitat amb la convocatòria repartida.
SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:
Toni Blanch Pérez

Club Associació Excursionista de Roses

Ruben Lamas

Associació Esportiva escolar "IES Illa de Rodes"

José Fernández

Club Petanca Ciutadella de Roses

Pere López Gil

Club Tennis Roses

Pere Sastre Gotanegra

Agent Social

Anna Jorquera Navarro

CIU

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:

Manel Escobar Yegua

PP

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Josep Ma. Isern Sala

Grup d’Esports Nàutics

Xavi Llamas Bouza

Agent Social

Sebastià Millans Armengol

Club Bàsquet Roses

Antonio José Gómez Payan

Club Handbol Joventut Roses

Baldiri Ricart Argelés

Club Futbol Base Roses

Francisca Guijarro Muñoz

PSC-PM

Actua com a secretari per delegació, el cap del departament d’Esports i Joventut , senyor Lluís
Noguer Brugat.
S’obra la sessió a les

20, 20 hores .
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1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
- Sessió Ordinària del 6 de març de 2014
- Sessió Extraordinària del 8 de setembre de 2014

Sense res més de particular, s’aproven
assistents.

les actes de les sessions, per unanimitat dels

2.- ESBORRANY DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE LA BORSA DEL VOLUNTARIAT

Tot i que en la darrera sessió es va agafar el compromis de preparar un esborrany de
reglament municipal per la borsa de voluntariat de l’Ajuntament de Roses, per presentar-lo al
Consell Sectorial d’Esports, al translladar l’acord del Consell a Serveis Jurídics de
l’Ajuntament de Roses, aquests ténen dubtes en la interpretació de la Llei Estatal del Voluntariat
6/1996, sobre la Competència o no de l’Ajuntament de tenir i/o organitzar una borsa de
voluntaris o bè si aquesta funció realment correspon a una altra entitat o associació sense
ànim de lucre .
Els serveis Jurídics de l’Ajuntament de Roses, estan el·laborant un informe al respecte, que
tant bon punt ens l’entreguin, informarem als membres del Consell.

3.- PROPOSTA DE LES CANDIDATURES PER LES DISTINCIONS ESPORTIVES 2014

Es comunica als asistents, que tal i com es va parlar en la sessió precedent, l’àrea d’esports i
joventut de l’Ajuntament de Roses va fer arribar a les entitats esportives un escrit amb el
formulari/proposta de presentació d’esportistes o equips a ser reconeguts d’acord amb les
diferents categories establertes a l’esborrany del reglament.
Seguidament es va passar a recollir, per a cadascuna de les categoríes establertes,
candidats proposats per els assistents, quedant el recull següent :

els
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3.1. - Distinció a l'esportista més destacat/da
La sra. Montse Mindán presenta les propostes rebudes de les entitats consultades
propostes de l’àrea d’esports i joventut i que són les següents .

CANDIDATS

PROPOSAT PER
-

Associació

i les

MÈRITS

Cultural

Tanzen

JOAN
JORQUERA (Hector Carrillo)
-Xavi Llamas Boza (membre CSE)
CALA (Taekwondo)

-Nombrosos títols internacionals

ZAKARIA AATANI EL
- Associació Cultural Amazigh Resultats esportius en Natació
MOUSSTACHI (Natació
– GEN)

de Roses
-

Ruben

Lamas

XAVI LLAMAS BOZA (membre CSE)
(Curses de Muntanya)

ANNA JÓDAR PORTAS
(Bàsquet)

Falgueres

- Club atletisme Roses
- Agrupació Esportiva Roses
- Carlos Domínguez
CSE)

(membre

- Éxits esportius temporada 2014
- Per la gran temporada i revalidar el títol de
Campió de Catalunya
- Per la evolució
- Consegueix debutar a nivell Professional
Basquet Femení

MARIO
AGUILAR
- Pere Sastre (membre CSE)
ROPERO (TAEKOWNDO)

- Pel gran repte que s’ha marcat aquest any

LAIA MOYA (BÀSQUET)

- Pre-seleccionada amb la selecció catalana
infantil. Actualment jugadora de l'UNIGIRONA

- Club bàsquet Roses

Els assistents proposen les candidatures següents :
- Carles Trias

XAVI LLAMAS BOZA CSE)
(Curses de Muntanya)

i Bosch (membre

- Anna Jódar (membre CSE)
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3.2. - Distinció a l'equip més destacat
La sra. Montse Mindán , presenta les propostes rebudes de les entitats consultades i
propostes de l’àrea d’esports i joventut i que són les següents .

CANDIDATS

PROPOSAT PER

ILLA DE RODES – Raid
Team

-Xavi
CSE)

LLamas

Boza

Ruben
Lamas
(membre CSE)

A.E. ROSES (equip aleví)

MÈRITS
(membre

Falgueres

- AE Roses (equip aleví)
- Pere Sastre (membre CSE)
- Club atletisme Roses
- Carlos Domínguez
CSE)

Equip Aleví
“A” de
l’A.E. Roses
Primer Equip de l’A.E.
ROSES
Benjamí 1 del Club
Handbol Empordà
Pre mini Masculí Club
Bàsquet Roses

les

(membre

- Campionat de lliga de 2 dels seus equips
- Trajectòria esportiva durant els últims anys.
- Títols assolits
- 3 anys seguits guanyant la lliga

- Área d’Esports

- Campió de lliga per segon any consecutiu .
Ascens a categoria Preferent

- Área d’Esports

- Ascens a 2a. Catalana, com a campió de
grup.

- Área d’Esports

- Campió del seu Grup.

- Club Bàsquet Roses

- 1r.classificat provincia nivell B temp.12-13 i 2n
classificat provincia nivell A temp.13-14

Els assistents proposen les candidatures següents :
Equip Aleví
l’A.E. Roses

“A” de

- Carles Trias
CSE)

i Bosch (membre
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3.3. - Distinció al títol de promoció de l’esport
La sra. Montse Mindán , presenta les propostes rebudes de les entitats consultades i
propostes de l’àrea d’esports i joventut i que són les següents .

CANDIDATS

PROPOSAT PER

ASSOCIACIÓ CULTURAL
TANZEN

- Associació Cultural
(Hector Carrillo)
-Xavi
CSE)

GEN ROSES

LLamas

Boza

les

MÈRITS
Tanzen

Organització del Campionat de dansa urbana
amb 700 participants i més de 700 persones de
públic, amb participants de tot Catalunya

(membre
- ampliació secció de natació

Ruben
Lamas
(membre CSE)

Falgueres

-- Carlos Domínguez
CSE)

(membre

-Organització
nivell mundial

d’esdeveniments

esportius

a

FUNDACIÓ CONTRA EL
CÀNCER

- A.E. Roses

- Per la organització de la cursa de la dona

CLUB ATLETISME ROSES

- Área d’Esports

- Per la organització de la cursa de la dona i la
col·laboració amb les diferents entitats
benèfiques

TAEKWONDO JOAN’S
CLUB CICLISTA ROSES

- Pere Sastre (membre CSE)
- Club atletisme Roses

-Per els valors esportius
- Per la promoció de Curses de BTT

Els assistents proposen les candidatures següents :

CLUB ATLETISME ROSES

- Carles Trias
CSE)

i Bosch (membre

- Anna Jódar (membre CSE)
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3.4. - Distinció al títol de projecció esportiva
La sra. Montse Mindán, presenta les propostes rebudes de les entitats consultades i les
propostes de l’àrea d’esports i joventut i que són les següents .

CANDIDATS

PROPOSAT PER

MÈRITS

- Associació Cultural
(Hector Carrillo)

JOAN
CALA

JORQUERA -

Ruben
Lamas
(membre CSE)

Tanzen

Falgueres

- Impecable trajectòria per l’edad que té
- pels resultats (Ho diuen tot)

- A.E. Roses

(Taekwondo)

- nombrosos títols internacionals

- Pere Sastre (membre CSE)
- Carlos Domínguez
CSE)

(membre

ANNA JÓDAR PORTAS - Club atletisme Roses
(Bàsquet)

- Títols a totes les categories infantils
.
- 1a class. juvenil femeni modalitat de braça
i 2a class. juvenil femeni modalitat croll.
(Competicio
d'interclubs
federats,
trofeu
d'hivern) realitzat a Roses , 22 de febrer .
- 1a class. juvenil femeni modalitat de braça i
2a class. juvenil femeni modalitat de croll.
(Competicio
d'interclubs
federats,
trofeu
d'hivern) realitzat a Roses , 26 d’abril. .

BERTA

(Natació)

GELABERT

- Club Bàsquet Roses

- 1a class. juvenil femeni modalitat de braça i
1era class. juvenil femeni modalitat de croll.
(competicio del JEC) realitzat a Palagrugell , 18
de maig.
- 1a class. absolut femeni. (Travessia local de
Roses), 16 d'agost .
- 1a class. absolut femeni. (travessia local de
Cadaques), 6 de setembre.
- 1a class. junior femeni i 2a class. absolut
femeni. 13 de Setembre (Maraton cap de
creus, de 2km i mig)

Els assistents proposen les candidatures següents :
ZAKARIA AATANI EL
- Carles Trias i Bosch (membre
MOUSSTACHI (Natació CSE)

– GEN)

GEMMA
(Bàsquet)

RECASENS

- Anna Jódar (membre CSE)

- 7a. Campionat d’Espanya Júnior i Cadet
- Juga a l’equip júnior de l’UNI Girona
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3.5. - Distinció a la trajectòria esportiva
La sra. Montse Mindán, presenta les propostes rebudes de les entitats consultades i les
propostes de l’àrea d’esports i joventut i que són les següents .

CANDIDATS

PROPOSAT PER

MÈRITS

MANEL
CABEZA - Associació Cultural Tanzen - Gimros, moltes
(Hector Carrillo)
internacionals
GÓMEZ (Hip-hop)
MARIO
ROPERO

victòries

nacionals

i

AGUILAR -Xavi LLamas Boza (membre
CSE)

- Per la seva trajectòria

(Taekwondo)

MANEL PEDREIRA

- Pere Sastre (membre CSE)

XAVI LLAMAS BOZA

- Carlos Domínguez
CSE)

JOAN FAJARDO

- Club bàsquet Roses

(membre

- Per la seva dedicació als esports nàutics.
- Varies temporades a l’èlit

Els assistents proposen les candidatures següents :
JOAN
JORQUERA
- Carles Trias i Bosch (membre Per la seva dedicació i treball com a formador
NAVARRO
de taekwondistes
CSE)
(Taekwondo)

3.6. - Distinció a la menció especial
La sra. presidenta, comenta que tot i que la distinció de Menció especial correspon al Jurat de
proposar-la, el club Bàsquet ha fet un suggeriment, proposant com a possible candidat a Ferran
Busquets (antic conserge del poliesportiu), ja que es va fer estimar per tothom mentre
treballava a l’àrea d’esports.
L’ Anna Jódar i en Ruben Lamas pregunten/suggereixen si es pot proposar també com a
menció especial al Club de Futbol Base, per haver organitzat el torneig “Memorial Manu
Rodríguez”. Els asistents comenten que és un tema delicat i que pot ser complicat de incloureho en un tipus d’acte com aquest.
El sr. Ruben Lamas proposa de que al guanyador de l’esportista més destacat de l’any se’l
pugui filmar, treure unes imatges de la seva pràctica esportiva. S’estudiarà la possibilitat de ferho.

7

Un cop debatudes i considerades totes les candidatures proposades, la sra. Montse Mindan
explica als membres assistents que l’àrea d’esports, acabarà de completar els mèrits dels
candidats i elaborarà la proposta definitiva que es pasarà al Jurat per a la seva votació i elecció
dels guardonats.

4.- TORN OBERT D’INTERVENCIONS
El sr. Pere Sastre proposa que la Nit de l’Esport es realitzi cada 2 anys, per així donar més
temps a que els esportistes recullin més mérits i també a que sorgeixin esportistes nous.
Altres assistents també coincideixen amb en Pere Sastre, ja que també diuen que el periode
d’un any és molt curt, i que gairebé es repeteixen els candidats a les diferents categories d’un
any per l’altre.
La sra Montse Mindán també ho veu adient, i comenta que ho estudiaran i que es prendrà una
decissió al respecte.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:00 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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