Sessió 09/02/09
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2010
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
CLUB PILOTA COCENTAINA, CLUB CALIX COCENTAINA, C.E. FUTBOL SALA CONTESTÀ, CLUB
PATINATGE ARTÍSTIC COCENTAINA, MOTOCLUB COCENTAINA, HC COCENTAINA, CLUB BTT
MONTCABRER, CLUB VOLEIBOL COCENTAINA, CEIP REAL BLANC, CENTRE EXCURSIONISTA
CONTESTÀ, CD CONTESTANO, PEÑA MADRIDISTA CONTESTANA, CLUB PETANCA CONTESTANIA,
CLUB ESCACS COCENTAINA, CLUB D’ESCALADA I ESPEOLOGIA CONTESTÀ, CLUB FRONTENNIS
COCENTAINA, ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL LA MONTAÑA, CLUN BALONCESTO IRIS
CONTESTANO, CEIP SANT JOAN BOSCO,
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
David Seguí Insa
A Cocentaina, a les vint i quaranta cinc hores, del dia nou de febrer 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. Subvencions 2009/10
David.- pren la paraula per a informar a les entitats esportives en quin moment del procés d’aprovació de
les subvencions municipals a l’esport ens trobem.
Saül.- comenta l’error que va tindre la comissió permanent a l’hora de fer la proposta d’assignació d eles
quanties a cada una de les entitats esportives ja que la suma total d’aquestes excedia de la quantitat
consignada al pressupost municipal i com en la passada comissió permanent es va corregir aquest error
de forma proporcional a cada una d les entitats. Continua comentant el problema que tenen algunes
entitats esportives que no s’ajusten als criteris establerts en el reglament i per tant és molt difícil la seua
baremació.
David.- informa de la convocatòria de les subvencions a clubs esportius de la Diputació d’Alacant.
3. Pressupost Municipal 2010
Saül.- informa de que el dimecres passat es va aprovar el pressupost general de l’ajuntament de
Cocentaina per al 2010. Aquest baixa en un 13% però la partida per a les subvencions municipals a
l’activitat ordinària queda igual que l’any anterior, baixant això si la partida de les subvencions a l’activitat
extraordinària que queda en 1500 euros. Continua explicant el procés que ha de seguir ara el pressupost
general fins que siga definitiva la seua aprovació.
Ximo..- pren la paraula per a demanar explicacions de com s’ha fet l’assignació de les passades
subvencions a l’activitat extraordinària i a més a més diu que considera que aquesta partida deuría de
pressupostar-se en més diners.
Saül.- li explica com s’ha fet aquesta assignació i respecte a la quantia econòmica d eles partides a les
subvencions per al 2010 li comenta que considera més important el haver pogut mantenir la mateixa
quantitat en les ordinàries que no el haver retallar les extraordinàries, ja que per a ell és més important
l’activitat de tota la temporada que no la d’un dia puntual.
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4. Nous projectes. Pla Confiança i nou Pla E.
Saül.- informa que tots els projectes que s’han presentat a les distintes administracions s’han aprovat.
Pel que fa al Pla Confiança comenta que s’ha cregut convenient presentar a aquesta línia d subvencions la
reforma del pàrking del poliesportiu i que en la propera assemblea es presentarà aquest projecte a tots.
Diu que ja està aprovat i licitat.
Pel que respecta al nou Pla E: diu que en aquesta línia de subvencions van a fer-se diferents actuacions:
1. Al circuit el Pi: tancar el cercat, millores en la zona de bicis i recuperar el circuit de footing. 2. Al camp de
la Morera: millora de la il·luminació. 3. A la Pista coberta: col·locació d’una tanca per a poder jugar a
hoquei. 4. Als accessos del Poliesportiu: adquisició d’un programa de gestió esportiva i d’accesos. 5. A la
piscina: col·locació d’una xarxa i tractament de l’aigua de la piscina gran per a mantenir-la durant tot l’any.
Per últim, demana la col·laboració de tots els clubs per a que presenten noves idees per a futurs projectes.
Xavi Vaello.- pregunta si el circuit de BMX estarà cercat.
Saül.- li respon que si.
David Albors.- comenta la necessitat d’adequar el carrer on es juga a pilota valenciana.
6. Despatx extraordinari
Saül.- informa de la jornada d’esport adaptat que s’ha realitzat al poliesportiu i dona les gràcies a Antoli i
Isabel.
7. Torn obert de paraules
Pep.- comenta que no veu correcte el funcionament que es té del parking del poliesportiu ni com actua la
policia municipal al respecte.
Ximo.- pregunta si la regidoria d’esports disposa de televisor i vídeo.
David.- li diu que televisor i DVD.
Antolí.- diu que el proper 27 de febrer es disputarà a Cocentaina una jornada dels jocs escolars de
trentennis i que cal assegurar el filat del frontó per la part inferior.
Pep.- pregunta pels danys ocasionats pel vent al poliesportiu.
Saül.- explica quins han sigut.

I no havent-hi més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 22.00 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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