AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS I JOVENTUT
10 DE SETEMBRE DE 2012
A Benimodo, essent les vint hores del dia deu de setembre de dos mil
dotze, es reuneix el Consell Municipal d’Esports i Joventut, a la Sala de Juntes
de l'Ajuntament de Benimodo, amb la finalitat de celebrar la sessió
CONSTITUTIVA, a la què han sigut convocats els membres components d'este
Consell que a continuació es detallen:

PRESIDENT:

Francisco Teruel Machí

VOCALS:

Valentín Alarcos Cárcel
Xavier Tormos Beltrán
Teresa Boix Hernández
Vicente Herrán Sánchez
José Martínez Martínez

NO ASSISTEIXEN:

Salvador Lliso Lorente
Eugenio Machí Buades
Antonio Carmona García
Pedro Romero Martínez
Juan Olaso Piera
José Mª Arnandis Peñas

ORDRE DEL DIA
PUNT PRIMER.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL.
S'inicia la sessió presidida pel seu titular, Sr. Francisco Teruel Machí, i al
ser una sessió constitutiva es procedeix a l'elecció de vicepresident i secretari,
recaient, per voluntat unànime dels assistents, en el Sr. XAVIER TORMOS
BELTRÁN el càrrec de vicepresident i en el Sr. VICENTE HERRÁN SÁNCHEZ,
el càrrec de Secretari, component este Consell els representants que a este
efecte han anomenat les distintes associacions esportives de la població, pel
que el Sr. Alcalde, declara constituït el Consell Municipal de la Joventut i
l'Esport.
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PUNT SEGON.- INFORME DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES.
Pels diferents representants de les associacions esportives es procedeix
a enumerar i valorar els diferents esdeveniments realitzats fins a la data,
destacant:
- El Campionat Autonòmic d'Escacs.
- El Trofeu Obert d'Escacs.
- El 1r Trofeu de Futbol “Abel Buades”.
- La 1a Carrera popular realitzada durant les festes patronals pel nou
Club d'Atletisme de la nostra població.
- La Matinal Motera.

PUNT TERCER.- INFORMACIONS GENERALS.
El Sr. Vicente Herrán informa de la pròxima celebració de la mitjana
marató de l'Alcúdia, el recorregut de la qual discorre en part pel nostre terme
municipal i que pareix ser, necessita el permís de l'Ajuntament.
S'acorda que ho sol·liciten per escrit i se’ls contestarà afirmativament.
El Sr. Xavier Tormos, manifesta la possibilitat de celebrar a Benimodo un
OPEN d'Escacs de partides llargues i comenta que un torneig d'estes
característiques ha de publicitar-se amb molta antelació.
Els assistents deliberen sobre l'assumpte i acorden que el Sr. Tormos,
indique possibles dates per a realitzar-lo i cost aproximat de l'esdeveniment per
a poder programar-lo.

PUNT QUART.- PRECS I PREGUNTES
Els assistents a la sessió, manifesten unànimement que la realització de
tornejos esportius d'una certa rellevància, comporta una gran organització que
precisa de gent disposada a col·laborar.
Per això, els representants de les diverses associacions presents, es
comprometen a unir esforços si fóra necessari, per a poder col·laborar entre
tots en la realització d'estos esdeveniments, independentment de l’associació
que els organitze.
I no havent més assumptes que tractar, essent les vint-i-una hores del
dia anteriorment expressat, la Presidència declara finalitzat l'acte, alçant-se la
sessió de la què jo, com a Secretari done fe.
VIST I PLAU,
EL PRESIDENT

EL SECRETARI,

