
ACTA    de la sessió  ORDINÀRIA  del    CONSELL SECTORIAL  D’ESPORTS    del dia    11  de

MARÇ    de  2015  .

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:

Pere Bohigas (Suplent) Club Associació Excursionista de Roses

José Fernández Club Petanca Ciutadella de 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

Josep Ma. Isern Sala Grup d’Esports Nàutics

Sebastià Millans Armengol Club Bàsquet Roses

SÓN  ABSENTS    HAVENT  EXCUSAT  LA  SEVA  ASSISTÈNCIA:

Xavi Llamas Bouza Agent Social

SÓN  ABSENTS  SENSE  HAVER  EXCUSAT  LA  SEVA  ASSISTÈNCIA:

Ruben Lamas Associació Esportiva escolar "IES Illa de Rodes"

Pere López Gil Club Tennis Roses

Manel Escobar Yegua PP

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   20,25  hores .
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1.-   APROVACIÓ DE LES  ACTES  DE   SESSIONS  ANTERIORS   

- Sessió ordinària del 30 de setembre de 2014
- Sessió extraordinària del 21 de gener de 2015

El secretari del consell  explica als asistents que en l’esborrany de  del  dia 21  de gener, cal fer
unes esmenes referents a  que a la llista d'assistents hi figura per duplicat el nom d'en Manel
Escobar Yegua, per tant, s'elimina el nom que figura a la segona pàgina. Així mateix, també
s'esmena de l'apartat "són absents sense haver excusat la seva assistència" el nom d'en Lluís
Noguer Brugat, per fer-lo constar a l'apartat "excusen la seva assistència", ja que ho va fer
saber amb antelació.

Sense  res  més  de  particular,  s’aproven   les  actes  de  les  sessions,  per  unanimitat  dels
assistents.

2.- INFORMACIÓ SOBRE DIFERENTS JORNADES DE FORMACIÓ  ADREÇADES A LES ENTITATS DE LA
VILA :

L’alcaldesa explica als asistents que l’ajuntament està preparant dues jornades formatives per
a les entitats i que són les següents :

2.1. -   Sessió Informativa de les Novetats Fiscals que afecten a les Entitats

Data :    Dimecres 18 de març
Lloc :     Teatre Municipal
Horari :  20;00 h.

Es  dóna  als  asistents  un  full  amb  els  continguts  d’aquesta  jornada  (s’adjunta  a  aquest
esborrany d’acta)

2.2. -  Formació en gestió de subvencions

Data :    Dimecres 8  d’abril
Lloc :     Teatre Municipal
Horari :  20;00 h.

L’alcaldesa comenta que les jornades les vindran a realitzar la sra. Maria Solés i Boladeras,
Directora  de  la  Fundació  Esplai  Girona  i  el  sr.  Ferran  Ruíz  Rodríguez,  assessor  fiscal  i
President de la Fundació Esplai Girona. Pel que fa a la segona jornada (subvencions), també hi
haurà la participació de Tècnics del departament d’intervenció de l’Ajuntament de Roses.

El sr. Noguer informa que s’enviarà  a totes les associacions i entitats de Roses el díptic amb la
informació de les jornades, i que caldrà confirmar l’assistència a les mateixes.

El sr. Carles Trias demana si es pot enviar també als membres dels Consells sectorials.
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3.- RECOLLIDA/APORTACIÓ  DE  PROPOSTES  A  NIVELL  ESPORTIU  A  CÀRREC  DELS  MEMBRES
INTEGRANTS DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS

No es fa   cap proposta concreta per part dels asistents, i es pasa a un petit debat sobre la
situació delicada que estan patint els clubs, precissament a causa de les noves reformes fiscals
que els afecten de plé.

El sr. Pere Sastre comenta que el club Atletisme Roses, és un club petit, amb poca massa
social, i que a part de la participació individual dels seus membres, sempre han volgut realitzar
o col·laborar en activitats amb l’objectiu  o la finalitat  de generar turisme a la vila.  Comenta
també de l’interés d’organitzar i/o col·laborar en l’organització d’una  Aquatló.

El sr. Isern, explica que el GEN, amb la seva estructura administrativa, dóna també suport al
Club Badia de Roses, en la seva organització administrativa.

La sra. Montse Mindan apunta que caldrà esperar a veure com va la jornada  informativa de les
Novetats Fiscals que afecten a les Entitats, quines són les expectatives , i veure com s’haurà
d’actuar en conseqüència. Que tal com està plantejada aquesta reforma actualment, les entitats
ho ténen molt difícil per tirar endavant i que els hi surtin els números.

Parla també de recuperar la idea de tenir una Fundació de l’Esport Municipal, però que tot i
facilitar la gestió i administració, es perd l’autonomia dels clubs.

4.- TORN OBERT D’INTERVENCIONS

La sra. presidenta comenta que hi ha pares i mares que li pregunten si hi ha algú que pugui
ensenyar  i/o preparar als nens i nenes o joves per anar a còrrer o a fer curses de muntanya
(pràctica que està molt de moda, però que no hi ha cap tipus de formació).

El sr. Pere Sastre explica que ells no ho poden fer, perquè no disposen de la titulació adient per
impartir aquesta formació, i que hauria de ser des de la pròpia escola, des d’on es fes aquesta
feina. Que ell , a nivell personal, ja havia donat algunes orientacions a particulars interessats en
iniciar-se a còrrer, els dissabtes al matí  dins el recinte de la Ciutadella, però que per motius de
l’assegurança no podia fer-ho amb grups més nombrosos.

La sra. Anna Jorquera comenta que a Vilajuïga hi ha una escola de Trail-running, que la porta
un Llicenciat en Educació Física.

Finalment, la presidenta explica a tots els asistents que des del passat dimarts, ja poden trobar
a la web de l’Ajuntament de Roses, tota la informació referent a les normatives, composició,
membres, actes, etc... dels Consells  Sectorials  de Participació ciutadana.
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No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21;05 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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