Sessió 16/12/09
Comissió Permanent Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports

ESBORRANY D’ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL
DIA ONCE DE SETEMBRE DE DOS MIL NOU.
Hi assistissen els/les següents senyors/es:
German Palací, Javier Esteve, Pòlit Falcó, Rafa Bernabeu. Jordi Hidalgo (s’incorpora a les 21.27h).
Ximo Corbí (com a convidat).
President :
Saül Botella Juán
Secretari:
David Seguí Insa
A Cocentaina, a les vint hores i 30 minuts, setze de desembre de mil nou, es reuneixen a la sala de
reunions del Poliesportiu Municipal, les persones esmentades, totes elles integrants de la Comissió
Permanent del Consell Local d’Esports. Es dona pas a:
EXPOSICIÓ DE XIMO CORBÍ.
Ximo.- en primer lloc agreix la possibilitat d’estar ací. I diu que ell no està disconforme en el treball
que s’ha realitzat a l’hora d’assignar les subvencions però si vol saber com s’ha fet per tal de saber
quins són els seus punts forts i dèbils per tal d’encarar la propera temporada.
Continua dient com solen financiar-se els tornejos internacionals en altres localitats. També comenta
que ell ha demanat subvenció per al seu a Conselleria (800€) Diputació (600€) i la Regidoria de Fira
(500€). El considera que la Regidoria d’Esports deuria de subvencionar 1/3 de la quantitat econòmica
que s’ha gastat en el torneig internacional és a dir 1.200€. Comenta que és conscient que hi ha poc
diners, que són 2.000 euros els que hi ha per a tots els projectes de tots els clubs i que sempre ha
tingut una bona comunicació amb el regidor d’esports.
Diu que cal tindre en consideració la repercussió que ha tingut aquest torneig internacional tant a
nivell de la Comunitat, com de l’Estat com a nivell internacional en els circuits d’escacs.
Després d’aquest punt que està fora de l’ordre del dia, el senyor president declara oberta la sessió, es
segueix el següent ordre del dia:
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR, SI ESCAU.
S’aprova per majoria.
2. VALORACIÓ DE LA GALA DE L’ESPORT
Saül.- diu que ha costat molt fer tot el muntatge audiovisual ja que s’ha hagut d’anar darrere de la
gent.
Rafa.- un encert no fer el vi d’honor.
David.- creu el vi d’honor és necessari, però que cada ú se’l pagara. S’evitaria el problema de la gent
que accedeix sense invitació al vi d’honor i el problema que tenen els clubs a l’hora de repartir les
invitacions ja que no en tenen per a tots.
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Tots.- creuen que és positiu. Però que si es cobra cal donar-li una qualitat a la gent per a també poder
regular l’aforament.
3. SUBVENCIONS MUNICIPALS A L’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA
Tots.- es valoren tots el projectes i es veu quins són els que s’ajusten a les condicions per a ser
subvencionables. Després d’aquesta es desestima subvencionar:
¾ Penya Madridista del Comtat Æ Homenatge a Octavio Cerdà. Per que considera que els
homenatges són iniciatives privades de cada entitat.
¾ Club Ciclista Contestà Æ 13a Volta Cicloturista Vicent Belda. Per que aquesta activitat ja ha
estat subvencionada dins de l’activitat ordinària.
¾ Club Volei Cocentaina Æ Lliga Comarcal de Volei a 4. Per que es creu que és una activitat en
al que els participants podrien haver sufragat totes les despeses al tractar-se d’adults.
Es creu convenient subvencionar els següents projectes amb les quantitats econòmiques indicades:
¾ Club Voleibol Cocentaina Æ Curs d’iniciació al Volei Æ 200 euros.
¾ Club d’Escacs Cocnetaina ÆI Torneig Internacional d’Escacs Æ 350 euros.
¾ Penya Madridista del Comtat Æ I Torneo de Selecciones Provincial de Futbol Sala Æ 350
euros.
¾ HC Cocentaina Æ Fase Sector Sur i Campionat d’Espanya Æ 1.100 euros
4. SUBVENCIONS MUNICIPALS A L’ACTIVITAT ORDINÀRIA
David.- comenta la problemàtica de que es va assignar més diners dels que hi havia al pressupost
municipal. Diu que cal que esperem a que tots els clubs presenten la documentació i veure quines
quantitats han justificat cada ú per tal de prendre una decisió.
Tots.- s’estableix una discussió en al que es pren la decisió de en la propera comissió resignar les
quantitats i en l’assemblea general comunicar-ho als clubs i que de les quantitats que no puguen
justificar algunes entitats, en cas de ser així, crear una nova borsa econòmica a repartir entre totes les
entitats que si pugen justificar les despeses amb els mateixos criteris establerts al reglament.
5. NOUS PROJECTES
Es desestima tractar aquest punt de l’ordre del dia.
6.- DESPATX EXTRAORDINARI
No hi ha.
7.-TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha.
I no havent-hi més assumptes a tractar, finalitza la Comissió 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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