Sessió 01/10/09
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2009.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
CLUB IRIS CONTESTÀ, CLUB VOLEIBOL COCENTAINA, CLUB FRONTENNIS COCENTAINA, PENYA
MADRIDISTA EL COMTAT, CLUB PATINATGE ARTÍSTIC COCENTAINA, HOQUEI CLUB COCENTAINA,
CLUB AEROMODELISMO ALCOCER, CD CONTESTANO, CLUB PETANCA CONTESTANIA, FUTBOL
SALA CONTESTÀ, CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTÀ, CLUB TENNIS COCENTAINA, CLUB
CICLISTA CONTESTANO, CLUB COLOMBICULTURA, CLUB
AJEDREZ COCENTAINA, CLUB
CONTESTANO CALIX, MOTOCLUB COCENTAINA, CLUB PILOTA VALENCIANA.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
David Seguí Insa
A Cocentaina, a les vint i quaranta cinc hores, del dia 1 d’octubre de 2009, es reuneixen a la sala de
reunions del Poliesportiu Municipal, les persones i entitats esmentades, totes elles integrants de
l’Assemblea del Consell Local d’Esports.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat.
2. Gala de l’esport: elecció dels guardonats
Saül.- pren la paraula per a comentar que en comissió permanent es va proposar com a data per a la
realització de la Gala de l’Esport del 2009 el dia 13 de novembre o el 20 de novembre. demana a tots que
deixen aquesta llibertat per tal d’elegir la data definitiva ja que moltes vegades ens arriben els materials
tard per a poder confeccionar els audiovisuals que es projecten a la Gala. Diu que se’ls avisarà a tothom a
la suficient antelació.
Vicent Belda.- pren la paraula per a expressar la seua disconformitat amb el termini tant curt que ha
transcorregut des de que enviem la carta notificant que els currículums estan penjats a la web municipal
(23/09/09) i el dia de hui en el que hem d’elegir els guardonats 801/10/09).
Saül.- li respon que si no s’ha fet abans és per que no s’ha pogut per que enguany la comissió permanent
ha tingut molt poca ajuda per part dels clubs en aquesta tasca. Han estat els membres de la comissió
permanent qui en la última de les seues reunions aportaren la majoria de les nominacions i a més a més
han estat ells qui han elaborat els currículums perquè per part dels clubs no s’havia aportat quasi cap
nominació.
David.- li diu a Vicent Bleda que la intenció amb la que es va crear el reglament que regula la Gala de
l’Esport era que aquesta elecció fos una cosa participativa des de la nominació dels guardonats fins la
seua elecció per votació i que enguany la cosa no ha resultat així ja que els clubs no han aportat quasi res
i és per això que tot va amb un poc de retard ja que s’ha hagut de fer la feina per part de la comissió una
vegada esgotats els terminis de presentació de nominacions per als clubs.
Vicent.- comenta que també està disconforme amb la data de celebració de la gala. Que hi ha molts
esports que la seua temporada esportiva coincideix amb l’any natural i que de la forma en la que estem
valorant no es té en compte aquest fet..
Saül.- li respon que és cert i que són l’excepció i qeu ací en assemblea general quan varem aprovar el
reglament varem creure convenient per unanimitat fer-ho com estam fent-ho.
Tots.- es posen a votació les següents candidatures:
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MILLOR ESPORTISTA:
¾ DAVID BELDA: 15
¾ ALEJANDRO FERRER: 3
¾ ABSTENCIONS: 2
MILLOR EQUIP:
¾ PATRONAT COR DE JESSU: 0
¾ HC COCENTAINA – ALEVÍ: 4
¾ CLUB TENNIS COCENTAINA – EQUIP ABSOLUT: 9
¾ CENTRE EXCURSIONISTA – SECCIÓ ESCALADA: 3
¾ ABSTENCIONS: 4
MILLOR ESCOLA:
¾ ESCOLA DEL CLUB FRONTENNIS COCENTAINA: única nominació, per tant no es vota.
ESPORTISTA PROMESA
¾ CARLOS SANJUAN: 4
¾ MALENA SOLBES: 7
¾ PAU SERRA: 1
¾ JORDI ALCAIDE: 1
¾ CÉSAR JUAN: 0
¾ ABSTENCIONS: 7
ESPORTISTA VETERÀ
¾ CLAVIJO I ALVARO PEREZ: única nominació, per tant no es vota.
COL·LABORADOR ESPORTIU:
¾ RAFA FAUS: 4
¾ PACO CASTILLO: 9
¾ PACO DIANA: 1
¾ JOSELU I JUAN: 2
¾ ABSTENCIONS: 4
MENCIONS ESPECIALS:
¾ RAFA VALLS
¾ ACTE DE JOSE LUIS MOLTÓ
¾ 10 ANYS YE FAKY
¾ 25 ANYS FUTBOL SALA PATRONAT
3. Reglament de les subvencions a l’activitat ordinària. Subvencions temporada 08/09.
Saül.- pren al paraula per a comentar com s’ha elaborat el reglament que regula les subvencions a les
entitats i clubs esportius de Cocentaina i que aquest va ser sotmès a votació en assemblea general i va
estar referendat per unanimitat. Continua dient que aquest es basa en criteris objectius que tots hem
cregut convenient que s’aplicaren.
David.- llig com han quedat les quantitats econòmiques que li pertoca a cada un dels clubs:
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CD CONTESTANO
HOQUEI CLUB COCENTAINA
YE FAKY
SYGMA
CLUB ESPORTIU FUTBOL SALA
CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA
ESPLAI CONTESTA
CLUB PATINATGE ARTÌSTIC
CLUB VOLEIBOL COCENTAINA
CENTRE D'ESCALADA I
ESPELEOLOGIA
CLUB TENNIS COCENTAINA
CLUB PILOTA VALENCIANA
CLUB BTT
CLUB FRONTENNIS COCENTAINA

7.000,00 €
2.510,23 €
2.236,86 €
2.242,89 €
1.707,37 €
1.539,39 €
1.296,98 €
1.429,82 €
1.245,03 €

CLUB CICLISTA CONTESTÁ
PATRONAT COR DE JESUS
A. D. E. EL CONVENT
COCENTAINA BASQUET
AEROMODELISMO ALCOCER
MOTOCLUB COCENTAINA
CLUB ESCACS COCENTAINA
COL·LEGI SANT FRANCESC D'ASIS
COL·LEGI SANT JOAN BOSCO

1.000,49 €
1.027,22 €
976,46 €
804,41 €
711,53 €

COL·LEGI REAL BLANC
CALIX CONTESTANO
PETANCA CONTESTANIA
ASSOCIACIÓ LA MONTANYA
CLUB IRIS CONTESTA BASQUET

613,65 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
645,06 €

Saül.- diu que aquella entitat esportiva que no s’encontre en aquesta relació té dret a material esportiu per
a aquells trofeus, torneigs... que organitze.
Vicent Belda.- pren la paraula per a manifestar la seua disconformitat amb la subvenció que se’ls ha
assignat alClub Ciclista Contestano. Diu que el 24/11/08 va rebre les plantilles que des del Consell Local
d’Esports se li van fer arribar i que ells el 19+/12/08 varen presentar un escrit per registre de l’ajuntament
dient quina era la seua activitat esportiva i quin era el seu pressupost. Qualifica de lamentable i de ridícul
que fins al dia d’avui no se li haja dit quina és la quantitat econòmica que li corresponia al Club Ciclista
Contestano. Diu que s’hauria de saber només s’aproven els pressupostos generals de l’ajuntament.
Saül.- li respon a Vicent dient-li que es nota que fa temps que Vicent no ve per cap de les assemblees del
CLE. Diu que aquest reglament és fruit d’un treball que ve realitzant-se des de fa més d’any i mig i diu que
des de que ell va prendre possessió com a regidor la seua intenció era que els clubs pogueren cobrar quan
abans millor i que amb aquest reglament açò va a aconseguir-se a partir d’aquesta temporada 2009/2010.
a més a més, afegeix que tots els anys hi ha que cridar per telèfon al mes de desembre des d’intervenció
epr a que passen a justificar les subvencions i així poder-les cobrar a més d’un club.
David.- li diu a Vicent que li dol que qualifique de lamentable i ridícul el treball que s’ha fet. Que més que
per ell personalment ho diu per la resta de persones que composen la comissió permanent i que han
treballat desinteressadament i sense cap ànim només d’aportar la seua col·laboració i ajuda i pro de
l’esport contestà.
Saül.- li diu a Vicent que ell ja té més que parlat amb gent del ciclisme aquests temes.
Vicent.- li respon a Saül que la gent amb la que ell ha parlat no formen part del Club Ciclista Contestano.
Saül.- diu que aquella entitat que fomente l’esport a Cocentaina tindrà tot el suport de l’Ajuntament de
Cocentaina.
Ximo.- diu que està desapassionat per que ells han tingut una temporada més o menys com la d’anys
passats o millor, havent participat en més torneigs, i que la subvenció els ha minorat. Diu que al reglament
hi ha criteris que no són d’aplicació a tots els esports per la idiosincràsia d’aquests, per exemple els
arbitratges.
Saül.- li diu a Ximo que té temes a debatre al respecte del Club Escacs Cocentaina per que l’han informat
des de Federació de certes irregularitats.
Jose Antonio.- diu que li pareix penós que un club que fa moltíssim temps que no ve a cap de les
assemblees generals del CLE que es dedique a qualificar el treball que ací es fa de la forma que ho ha fet
el Club Ciclista Contestano per mitjà de Vicent Belda.
Rafa Bernabeu.- li comenta a Ximo que el tennis tampoc té arbitratges i que els ha baixat la subvenció
però que ho veu correcte l’aplicació d’aquests criteris.
Ximo.- diu que té la impressió que els clubs modestos ixen malparats amb aquest reglament.
Vicent.- diu que ell en les seus paraules no ha entrat mai a valorar el que fa la resta de clubs i entitats
esportives i que es sent menyspreat amb la subvenció assignada i molt més si tenim en compte que ells no
tenen cap instal·lació esportiva al poliesportiu.
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4. Reglament de les subvencions a l’activitat extraordinària
Saül.- explica que aquesta és una tasca que té al comissió permanent i que des d’intervenció de
l’Ajuntament estan demanant-li. Però que enguany com no ha hagut temps per a poder realitzar-la
s’assignaran les subvencions a l’activitat ordinària en la propera comissió permanent entre els 12
integrants d’aquesta i que s’informarà en la propera assemblea general.
5. Informació PID i Pla E
Saül.- informa de l’estat de les obres del PID i del Pla E.
6. Despatx extraordinari
Saül.- informa respecte als següents temes:
¾ Contracte de publicitat. Que ja s’ha adjudicat Rotuart al que poden acudir els clubs i interessar-se.
¾ Premsa i Ràdio: Mª Nieves està de baixa i a la Revista el Comtat i la Ràdio necessiten més que
mai la col·laboració dels clubs per a poder donar informació esportiva.
¾ Activitats esportives:
o El 3 d’octubre: Festa de la Bici
o 4 d’octubre: II Volta a les Pedanies
o 25 d’octubre: II Pujada al Mas de Llopis i I Torneig Internacional d’Escacs Fira de Tots
Sants.
7. Torn obert de paraules
Ximo.- diu que el Club Escacs Cocentaina està legalment constituït i que no veu correcte que vinga el
president de la federació a “calfar-li el cap” al regidor.

I no havent-hi més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 22.30 hores, dels quals, com a secretari,
que ho confirme, estenc i signe aquest esborrany d’acta.
El secretari

David Seguí Insa
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