Sessió 21/10/10
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 CONTESTANO CALITX, CLUB AEROMODELISMO ALCOCER, PENYA MADRIDIDTA EL COMTAT,
CLUB BALONCESTO IRIS CONTESTANO, HOQUEI CLUB COCENTAINA, CENTRE EXCURSIONISTA
CONTESTÀ, CEIP REAL BLANC, PATRONAT COR DE JESÚS, CLUB PETANCA CONTESTANIA, CLUB
ESCACS COCENTAINA, CLUB VOLEIBOL COCENTAINA, YE FAKY FS, GRUP MUNICIPAL DEL PP,
MOTOCLUB COCENTAINA, CENTRE D’ESCALADA I ESPELEOLOGIA, CLUB BTT MONTCABRER, CLUB
PATINATGE ARTÍSITIC COCENTAINA.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
David Seguí Insa
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia vint i u d’octubre 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.
2. Gala de l’esport
Saül.- pren la paraula per a anunciar que la gala de l’esport se celebrarà el proper divendres dia 26 de novembre
a les 20.15h al Centre Cultural El Teular. Comenta que la seua intenció des de que és regidor ha estat la de
dotar de seriositat a la Gala de l’Esport i amb aquest pròposit es va confeccionar un reglament per a regular les
nominacions i l’elecció dels guardonats. Aquest any no ha hagut quasi col·laboració per part dels clubs i les
nominacions han estat ben poques. Diu que està desenganyat amb els clubs pel que respecta a aquest tema.
Continua dient que la nostra Gala ha estat molt participativa durant les 10 anys que ve celebrant-se però que
enguany ha estat “deixada” per part dels clubs.
David.- pren la paraula per a dir quines són les nominacions. Aquestes són:
Millor esportista: Rafa Valls
Millor club/equip: HC Cocentaina aleví i Secció d’Escalada del CEC
Esportista Promesa: Silvia Payà
Col·laborador Esportiu: Rafa Faus i Juan i Joselu
Esportista Veterà: Roberto Marset
Escola Esportiva: ADE El Convent secció de bàsquet
S’acorda per assentiment que aquelles categories en les que hi ha una sola candiratura aquesta siga
directament guardonada sense sometre-la a cap votació i s’estableix una votació a mà alçada en aquelles
categories en les que hi ha més d’una nominació. Els resultats són:
-

-

Millor club/equip:
o HC Cocentaina aleví: 2
o Secció d’Escalada del CEC: 8
o Abstencions: 5
Col·laborador Esportiu:
o Rafa Faus: 11
o Juan i Joselu: 1
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Abstencions: 1

Per tant, els guardonats en la Gala de l’esport de la temporada 2009/2010 són:
-

Millor esportista: Rafa Valls
Millor club/equip: Secció d’Escalada del CEC
Esportista Promesa: Silvia Payà
Col·laborador Esportiu: Rafa Faus
Esportista Veterà: Roberto Marset
Escola Esportiva: ADE El Convent secció de bàsquet

3. Subvencions a l’activitat extraordinària 09/10
Saül.- comenta els projectes presentats a tal efecte. Aquest són:
-

HC Cocentaina: per la seua participació en la Fase Final del Campionat d’Espanya a Alcobendas (Madrid)
el passat mes d’abril.
La Secció d’Escalada del CEC que ha dut endavant el projecte “20 anys, 20 parets” per celebrar el seu 20
aniversari i que els ha dut a escalar cim i parets per tot arreu de la geografia espanyola i francesa.
Club Ciclista Contestà: per haver organitzat les curses ciclistes “XXXVIII Trofeo Virgen del Milagro”, “XIV
Marcha Cicloturista Vicente Belda” y “XXXIX Trofeo San Hipólito”.
Club Patintge Artístic Cocentaina per la seua participació al Campionat Nacional que se celebra a
Santander.

Informa que la comissió permanent ha decidit subvencionar a cada un dels projectes en:
-

HC Cocentaina: 800 euros
La Secció d’Escalada del CEC: 350 euros
Club Ciclista Contestà: 600 euros
Club Patinatge Artístic Cocentaina: 250 euros

6. Despatx extraordinari
Saül.- comenta l’informe elaborat per la interventora municipal manifestant les irregularitats en l’assignació de les
subvencions a l’activitat ordinària 09/10.
Continua dient que cal que els clubs presenten propostes per a nous projectes esportius i d’instal·lacions.
Xavi.- comenta que cal estudiar els accessos per als minusvàlids.
Ximo.- comenta que sería positiu que el poliesportiu adquirida carpes per als esdeveniments que ací es
realitzen.
7. Torn obert de paraules
No hi ha

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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