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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL MUNICIPAL
D’ESPORTS I JOVENTUT
(Sessió 2/2013)
A Benimodo, essent les disset hores i trenta minuts del dia nou de
juliol de 2013, es reuneix el Consell Municipal d’Esports i Joventut, a
l’antic Casino, amb la finalitat de celebrar la sessió del Ple, a la què han
sigut convocats els membres components d'aquest Consell que a
continuació es detallen:
PRESIDENT:

Francisco Teruel Machí

SECRETARI:

Vicente Herrán Sánchez

VOCALS:

José Martínez Martínez
Josepa Ocheda Tortosa
Valentín Alarcos Cárcel
Xavier Tormos Beltrán
Eugenio Machí Buades
Salvador Lliso Lorente
Juan Olaso Piera
Xavi Terol Ferrer

EXCUSEN
L’ABSÈNCIA:

Enrique Ortega García
Pedro Romero Martínez
Teresa Boix Hernández

Presideix la sessió FRANCISCO TERUEL MACHÍ, amb
l’assistència de VICENTE HERRÁN SÁNCHEZ, anomenat Secretari del
Consell Municipal d’Esports, pel Ple del Consell celebrat el 10 de setembre
de 2012.
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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
El Sr. Alcalde inicia la sessió, preguntant si algun membre del Consell
havia de formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior, de data 13 de febrer de 2013, que havia sigut distribuïda amb
anterioritat a la convocatòria d’aquesta sessió.
El Sr. Tormos Beltrán manifesta que s’absté de l’aprovació, atenent que no
hi va assistir a la sessió.
I s’aprova l’acta per unanimitat de la resta dels membres presents.

2. SUBVENCIONS ASSOCIACIONS LOCALS
El Sr. Alcalde fa la introducció d’aquest punt explicant que els
pressupostos de l’any 2013 han vingut marcats per la concessió de
subvencions a les associacions locals, de conformitat amb les bases
aprovades.
Dóna a conèixer el detall de la quantia assignada a cadascuna de les
associacions relacionades amb l’esport, destacant que s’ha treballat molt
per part de les associacions i destaca que si la Penya Ciclista haguera
aportat més documentació hagueren pogut sol·licitar també subvenció a la
Diputació, com Motocuc, Club d’Atletisme i Club de Futbol.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Ocheda Tortosa, la qual destaca
també el treball i dedicació de les associacions i que les bases són
millorables, recordant que aquestes s’han confeccionat per la necessitat de
regularitzar la concessió de les subvencions, que a més, permet a
l’Ajuntament disposar de tota la informació sobre les associacions (estatuts,
socis, etc.), finalitzant la seua intervenció comentant que el 85 per cent s’ha
de justificar amb factures i que a l’hora de la baremació han anat sorgint
aspectes a millorar.
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El Sr. Alcalde apunta que totes les associacions han intentat fer més
activitats i que aquest aspecte ha millorat les subvencions, que s’han
incrementat de 31.000 euros a 40.000 euros, fent constar el suport de
l’ADL per confeccionar i preparar la documentació.
Quant a la Penya Ciclista, fa constar que a la sessió anterior, el representant
va manifestar que tenien previst realitzar 3 activitats (muntanya, ciclocross
i duelo) i que no s’ha sol·licitat la subvenció, encara que, segons conversa
mantinguda amb els representants, sí que tenen previst sol·licitar-la.
El Sr. Martínez Martínez proposa el representant de la Penya Valencianista,
l’organització d’algun acte relacionat amb el futbol, com poguera ser una
conferència amb un jugador i la firma d’autògrafs a xiquets, o similar.
El Sr. Lliso Lorente, representant de la Penya Valencianista accepta la
proposta del regidor d’Esports, informant que l’any passat es va sol·licitar
l’assistència d’un jugador, acte que no es va poder portar a terme per
diversos motius.
El Sr. Alcalde comenta, en quant a la subvenció de la Penya Ciclista, que si
es presenta la sol·licitud per part de la Penya Ciclista, es concediria amb
càrrec a la partida pressupostària de l’esport o bé se sol·licitaria a
Diputació.
El Consell queda enterat.

3. PROGRAMACIÓ DE FESTES
El Sr. Tormos Beltrán comenta que considera que és complicat celebrar fer
l’Obert d’Escacs el mes d’agost i que està previst per al proper 15 de
setembre.
El Sr. Alcalde li recorda que la Casa de la Cultura hauria d’estar lliure per a
la celebració de la Setmana Estellés, proposada per l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua del 9 al 15 de setembre.
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El Sr. Terol Ferrer informa que les festes de Carlet se celebraran enguany
del 9 al 15 de setembre.
El Sr. Herrán Sánchez informa que la Volta a Peu està prevista per al dia
17 d’agost.
El Sr. Alcalde pregunta si necessita disposar de mitjans i el Sr. Herrán
Sánchez respon que compta amb la col·laboració de la Comissió de Festes i
de Protecció Civil i que el número estimat d’assistents serà entre 700 i 800.
I el Sr. Alcalde fa una crida els representants de les distintes associacions
presents a aquesta sessió i comenta la importància d’habilitar una zona
d’aparcament.
El Sr. Herrán Martínez proposa fer un pla d’aparcament i fer un plànol per
a la informació dels participants i el Sr. Martínez Martínez proposa
condicionar el solar d’enfront de l’antiga Frudesa i sol·licitar permís a
aquesta per a la utilització del seu aparcament.
El Sr. Machí Buades explica que l’activitat que té prevista la Penya Ciclista
consistirà en una volta amb bicicleta amb els xiquets, pels camins del
terme.
El Sr. Olaso Piera, per part del Club de Pesca, fa saber que les seues
activitats tindran lloc a Riola o Fortaleny.
El Sr. Alarcos Cárcel manifesta la voluntat d’organitzar un trofeu amb un
equip foraster.
El Consell queda enterat.

4. ASSUMPTES DE L’ALCALDIA
El Sr. Alcalde dóna compte de les subvencions concedides per Diputació
de València a Motocuc, Club d’Atletisme i Club de Futbol, per import total
de 1.269,84.- euros i al Club d’Escacs, per import de 2.650,00.- euros.
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El Sr. regidor d’Esports considera que el grup d’Escacs hauria d’estar
inclòs a la secció de Cultura, en lloc de la secció d’Esport.
El Consell queda enterat.

5. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Ocheda Tortosa recorda que al mes d’octubre s’han de tornar a
aprovar les bases, per tal que les associacions presenten les propostes de
millora que creguen oportunes.

I no havent més assumptes que tractar s’alça la sessió pel Sr. President,
Francisco Teruel Machí, essent les vint-i-una hores i deu minuts, de la qual
cosa, com a Secretari, certifique.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
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