Sessió 04/05/10
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 4 DE MAIG 2010
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
GERMAN PALACÍ, CLUB DE ESCALADA I ESPELEOLOGIA CONTESTÀ, ASOCIACIÓN CULTURAL Y
DEPORTIVA LA MONTAÑA, CLUB BALONCESTO IRIS CONTESTANO, CLUB AJEDREZ COCENTAINA,
CLUB FRONTENNIS COCENTAINA, COL·LEGI PÚBLIC SANT JOAN BOSCO, CLUB PILOTA
COCENTAINA, C.E. FUTBOL SALA CONTESTÀ, CLUB PATINATGE ARTÍSTIC COCENTAINA,
MOTOCLUB COCENTAINA, HOQUEI CLUB COCENTAINA, CLUB BTT MONTCABRER, CLUB
VOLEIBOL COCENTAINA, CLUB ESPORTIU PATRONAT COR DE JESÚS, CP REAL BLANC, CD
CONTESTANO, PARTIT POPULAR, ESPLAI CONTESTÀ.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
David Seguí Insa
A Cocentaina, a les vint i trenta hores, del dia quatre de maig 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.
David.- pren la paraula per a explicar que les cartes d ela convocatòria no han arribat a tothom per que ha
canvia el sistema de repartiment d’aquestes per part de l’ajuntament i per tant creu convenient deixar
l’aprovació de l’acta corresponent per a la propera assemblea.
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 que des del departament d’intervenció de l’ajuntament estan apretant per a no deixar
passar res i que tenen clar quer no va a alçar-se la mà.
Javi.- pregunta per com i on s’han de fer les compulses de les factures per a la subvenció de la Diputació.
3. 24 Hores Esportives
Saül.- comenta la intenció de canviar el format d eles 24 hores esportives i que aquest tema ve parlant-se
en la comissió permanent des de fa temps. S’ha pensat covenient passar les 24 hores esprotives a un
format paregut al de les 13 hores esportives. La intenció es fer un format més compacte per a concentrar
l’activitat i que la gent no se’n vaja del poliesportiu. Concretament es tracta d’arrancar a les 08.00h i acabar
a les 01.00h.
David.- demana que abans del 22/05/10 estiga la proposta de cada club per a les 24 hores al poliesportiu.
Saül.- comenta que es poden fer 24 hores obertes de diferents disciplines esportives a iniciativa de cada
club.
Solbes.- diu que amb aquest horaris veu un poc difícil que els equips tinguen temps per a sopar.
David.- li explica que la intenció es crear una zona on els club puguen sopar que seria l’espai que hi ha
entre el poliesportiu i l’antic institut.
4. 13 Hores esportives
Saül.- informa a tots que estan programades per al proper 15 de maig i demana la col·laboració de tots.
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5. Nous projectes
Saül.- informa dels projectes:
a) Acabats:
a. software de gestió esportiva i accessos: es posarà en marxa quan tot el personal del
poliesportiu estiga format i puga posar-se en marxa amb garantía d’èxit.
b. Recursos hídrics i àrbres: comenta l’actuació que s’ha realitzat a la zona de darrere de
la pista central i a la piscina gran (recuperació de l’aigua).
b) Iniciats:
a. millores al poliesportiu: informa de la rehabilitació del circuit del pi, de la tanca d ela
pista coberta i dels focus del camp del morera.
c) Per iniciar:
a. El parkinf està adjudicat i estem esperant que s’inicien les obres.
6. Despatx extraordinari
Saül.- no hi ha.
7. Torn obert de paraules
Santi.- pregunta per la publicitat de les Escoles d’Estiu.
David.- li respon que la propera setmana estarà a les cases de tots els socarrats.
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

2

