Sessió 13/09/10
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2010.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
CLUB VOLEIBOL COCENTAINA, CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTÀ, CD CONTESTANO, YE
FAKY, CD EL CONVENT, ESPLAI CONTESTÀ, MARCOS MARTÍNEZ, CLUB PETANCA CONTESTANIA,
CLUB D’ESPELEOLOGIA I ESCALADA, CLUB BALONCESTO IRIS CONTESTANO, COLEGIO SAN
FRANCISCO D’ASIS, C.P. SANT JOAN BOSCO, CLUB PILOTA VALENCIANA COCENTAINA, CLUB
CONTESTANO CALIX, CLUB PATINATGE ARTÍSTIC COCENTAINA, CLUB AEROMODELISMO
ALCOCER, HOQUEI CLUB COCENTAINA, CLUB BTT MONTCABRER.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
David Seguí Insa
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia tretze de setembre de 2010, 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, acceptant la correcció de la data de la sessió que es va celebrar el dia 29 de juliol
de 2010.
2. Gala de l’esport
David.- pren la paraula per a recordar les dates que s’han establert per a les nominacions de la Gala de
l’Esport del 2010. Aquestes són:

Procediment
Propostes de nominats

Termini
Del 06/09/10 al 18/09/10

Exposició pública de les
propostes junt als currículums
esportius.

Del 20/09/10 al 01/10/10

Aprovació en assemblea
general del Consell Local
d’Esports dels guardonats.
Celebració de la Gala de
l’Esport 2010

Del 04/10/10 al 08/10/10

20/11/2010 o 27/11/2010

Observacions
Les realitzen els clubs i
les han de fer arribar a
la coordinació d’esports
en format .doc (Word).
Es publicarà tota la
informació a la web
www.cocentaina.es. A
l’apartat del poliesportiu
hi haurà un subapartat
dedicat a la Gala de
l’esport 2010.
Se us convocarà a una
assemblea general del
CLE
S’aprovarà en
l’assemblea general.
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Saül.- demana la col·laboració de totes els entitats que conformen el CLE ja que estem quasi al final del
termini establert per a les nominacions i encara hi ha molt poc. Cal que tots ens posem les piles.
3. Subvencions a l’activitat ordinària 09/10
Saül.- diu que en juliol ja varem tractar aquest tema i que aleshores ja es va dir que l’assignació de les
subvencions de les temporada 2009/10 s’havia retardat per que algunes entitat no havien acomplert amb
els terminis fixats pel reglament d’assignació de les subvencions. Fet que ha provocat que tot és dilate en
el temps i que des del departament d’intervenció ens peguen un bon toc d’atenció.
David.- pren la paraula per a comentar quin és el procés per a poder cobrar i informa que cal presentar les
factures justificatives el més aviat possible. Finalment informa de les quantitat econòmiques resultants de
l’aplicació del reglament. Aquestes són:

2010
CD CONTESTANO
YE FAKY
CLUB ESPORTIU FUTBOL SALA
HOQUEI CLUB COCENTAINA
FUTBOL 7
CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA
CLUB VOLEIBOL COCENTAINA
ESPLAI CONTESTA
CENTRE D'ESCALADA I ESPELEOLOGIA
CLUB PATINATGE ARTÌSTIC
AEROMODELISMO ALCOCER
PATRONAT COR DE JESUS
CLUB TENNIS COCENTAINA
CLUB PILOTA VALENCIANA
A. D. E. EL CONVENT
CLUB CICLISTA CONTESTÁ
CLUB IRIS CONTESTA BASQUET
CLUB BTT
CLUB FRONTENNIS COCENTAINA
CLUB ESCACS COCENTAINA
MOTOCLUB COCENTAINA
COL·LEGI SANT FRANCESC D'ASIS
COL·LEGI SANT JOAN BOSCO
COL·LEGI REAL BLANC
CALIX CONTESTANO
PETANCA CONTESTANIA
ASSOCIACIÓ LA MONTANYA
SYGMA
COCENTAINA BASQUET

5.903,76 €
2.869,40 €
2.151,44 €
2.291,66 €
1.983,29 €
1.214,63 €
1.379,09 €
1.346,62 €
1.290,46 €
1.209,69 €
608,33 €
751,51 €
682,21 €
670,49 €
657,27 €
648,24 €
644,93 €
632,63 €
533,68 €
518,06 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL SUBVENCIONS 31.487,40 €
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4. Subvencions a l’activitat extraordinària 09/10
Saül.- comenta que va a estudiar-se el repartiment de la borsa econòmica destinada a tal efecte que
enguany està xifrada en 1.500 euros. Que si hi ha alguna entitat que encara no ha presentat el seu
projecte té com a data límit el proper divendres dia 24 de setembre per a fer-ho.
6. Despatx extraordinari
Saül.- informa de que el proper divendres dia 17 de setembre se celebrarà la Festa del Ferrocarril i que el
cap de setmana del 2 i 3 d’octubre se celebrarà la Festa de la Bici. També demana la col·laboració de tots
els club per a que aporten idees per a nous projectes.
7. Torn obert de paraules
Pep.- pregunta per l’estat de les obres del pàrking.
Saül.- li comenta que estan executant-se i que està previst que acaben a final de mes.
Marcos Solbes.- pregunta per l’actuació de la policia local a l’hora de denunciar.
Saül.- li informa que estan essent bel·ligerants.
Pep.- comenta un acte de gamberrisme a les pistes de tennis.

I no havent-hi més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 22.15 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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