Sessió 29/07/10
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 ESPORTIU PATRONAT COR DE JESUS, CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTÀ, CD
CONTESTANO, ESPLAI CONTESTÀ, GERMAN PALACÍ, CLUB PETANCA CONTESTANIA, CLUB
CICLISTA CONTESTANO, CLUB BALONCESTO IRIS CONTESTANO, ASOCIACIÓN CULTURAL
DEPORTIVA LA MONTAÑA, CLUB AJEDREZ COCENTAINA, CLUB CONTESTANO CALIX, CLUB
PATINATGE ARTÍSTIC COCENTAINA, MOTOCLUB COCENTAINA, HOQUEI CLUB COCENTAINA,
CLUB AEROMODELISMO ALCOCER,
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
David Seguí Insa
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia vint i nou de juliol 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.
Es llegeixen les dues actes que estaven pendents d’aprovació i s’acorda aprovar per unanimitat les dues
actes.
2. Subvencions Municipals pressupost 2010
Saül.- pren la paraula per a comentar que cal resoldre quant abans siga possible l’assignació de les
subvencions de la temporada que estem acabant per tal de que els clubs pugue saber amb certesa els
diners amb els que compten per a poder iniciar la nova temporada. Continua dient que existeix un cert
malestar dins del departament d’intervenció de l’ajuntament per que els clubs no han complit el que ells
mateixos van aprovar per unanimitat i que es va arreplegar en el reglament regulador de les subvencions
municipals a l’esport. Diu que a més a més ell personalment també té cert malestar per que sap amb
certesa que o totes les entitats han demanat subvenció a la Diputació d’Alacant i que cal fer-ho. Després
d’apuntar aquests fets planteja la qüestió: sel’s ha d’assignar subvenció a aquells que no han presentat els
papers en temps? Diu que la seu intenció com a regidor és la de ser benèvol però també diu que cal que
tots fem una reflexió i que no torne a ocórrer.
Vicent Belda.- pren la paraula per dir que en la passada assemblea el regidor va afirmar que al mes de
juny ja estarien cobrant-se les subvencions, què passa?
Juanjo.- diu que si hem aprovat tots un reglament és per a aplicar-lo i par tant cal fer-ho.
Tots.- s’estableix un debat del que s’acorda el ser benèvols i convocar a l’assemblea general del Consell
Local d’Esports per al proper dilluns dia 6 de setembre de 2010 per a aprovar la proposta que la comissió
permanent durà a aquesta assemblea.
3. Gala de l’esport 2010
David.- pren la paraula per a informar als assistents que és necessari que anem pensant tots aquets estiu
amb les possibles nominacions per a la Gala de l’Esport del 2010. Diu que a principi de setembre penjarà a
la web municipal tota la informació amb els terminis per a presentar la documentació i que a més a més
enviarà una carta a tots per a informar-los.
La proposta que fa de terminis és la següent:
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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.

4. Valoració 24h esprotives
Saül.- explica el per què del canvi de format de le s24 hores esportives i fa una valoració basant-se un dos
aspectes: l’esportista i el públic. Pel que respecta a l’esportista, diu que les valoracions que aquests li han
fet arribar respecte al nou format són positives ja que tenen més descans el diumenge i no hi ha hores
mortes entre partits. Pel que respecta al públic, diu que aquest va acudir al poliesportiu en hores puntuals i
que a l’entrega de trofeus va haver gent. Diu que costa molt pujar gent al poliesportiu en les 24 hores.
Finalitza dient que el Consell ha estat valent a l’hora de canviar en 3 anys, tres vegades el format de les 24
hores.
Juanjo.- diu que el canvi de format li pareix positiu però que les finals siguen tan tard fa que reste públic a
aquestes ja que la gent se’n baixa al poble a sopar i ja no puja i a més a més el fet de que siguen tan tard
les finals impossibilita als jugadors que arriben a les finals el poder anar després a algun lloc a sopar i
celebrar-ho.
Vicent Belda.- diu que les 24 hores són formats esportius gens beneficiosos per a la salut ja que suposen
massa partits.
Ximo.- diu que ells (l’escacs) varen acabar la seua comeptició a les 22.00h i que des de aquesta hora fins
a la 01.00h que es feia l’entrega de trofeus és massa temps el que transcorre. Cal fer la clohenda més
prompte cap a les 22.00h.
5. Informació estat projectes al poliesportiu
Saül.- pren la paraula per a demanar a tots els clubs que proposen millores al poliesportiu i que
conjuntament es puguen treballar projectes i continua fent un repàs de totes les obres que s’han realitzat al
poliesportiu des de que ell és regidor.
Ximo.- diu que és necessari que la regidoria d’esports tinga un televisor i en vídeo o dvd per a poder
utilitzar-lo els clubs. A més a més proposa que es compren sombrilles grans.
Miguel.- pren la paraula per a dir que considera que el paviment de la pista coberta podria augmentar les
seus prestaciosn esportives si baix d’ell s’instal·lara una tela que absorbeix els impactes.
Saül.- informa a tots de com van les obres al Circuit el Pi, a la Morera, a la Pista Coberta i al Parking.
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6. Despatx extraordinari
Saül.- informa que divendres dia 30 de juliol a les 19.00h a l’ajuntament de Cocentaina es realitzarà un
acte de reconeixement a Rafa Valls pel seu treball al Tour de França 2010.
7. Torn obert de paraules
Ximo.- pregunta el per què no s’ha publicat el quadre d’honor de les 13 hores esportives a la Revista El
Comtat.
David.- li diu que ja fa anys que les 13 hores varen perdre el caràcter competitiu i que no hi ha campions
en cap modalitat esportiva.

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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