Sessió 27/09/11
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2011.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
CLUB CONTESTANO CALITX, CLUB HOQUEI COCENTAINA, CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTÀ, CLUB
PETANCA CONTESTANIA, CLUB ESCACS COCENTAINA, CLUB VOLEIBOL COCENTAINA, CLUB YE FAKY
FS, GRUP MUNICIPAL DEL PP, CENTRE D’ESCALADA I ESPELEOLOGIA, CLUB BTT MONTCABRER, CLUB
PATINATGE ARTÍSITIC COCENTAINA, C.D. CONTESTANO, CLUB ESPLAI CONTESTA, CLUB CICLISTA
CONTESTA, ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA LA MONTAÑA, COL·LEGI PUBLIC SAN JUAN BOSCO,
CLUB PILOTA VALENCIANA, CLUB TENNIS COCENTAINA, GRUP D’ESPLAI ESPORTIU FUTBOL
SPORTING CONTESTA, CLUB CAZA Y TIRO COCENTAINA, COCENTAINA CLUB DE FUTBOL, CEIP REIAL
BLANC.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia vint i set de setembre de 2011, 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.
Saül, comenta que al no tindre l'acta anterior es posposa l'aprovació per a la propera assemblea. Una de les
raons el canvi de coordinador.
Josep Moltó, comenta que fa 2 assemblees que no es passen les actes i que els clubs no estan informats,
proposa que es facen arribar sempre les actes per a ser sabedors del que s'ha tractat en les reunions.
Saül, respon que per part de la regidoria d'esports es compromet a actualitzar les actes i enviar-les, a més de
publicar-les al tauler d’anuncis perquè tot usuari siga coneixedor del que es treballa en les assemblees.
2. Gala de l’esport
Saül.- pren la paraula per a anunciar que la gala de l’esport se celebrarà o bé el proper divendres dia 25 de
novembre o bé el proper divendres 2 de desembre, 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
col·laboració per part dels clubs i a dia d'avui només hi ha una nominació d'esportista promesa, Pau Serra. Per
tant prega que els clubs facen arribar les seves propostes, propostes adjuntes a currículums i mèrits esportius.
Si la passivitat contínua per part dels clubs, s'estudiara per treballar la gala de l'esport des de la comissió
permanent, i es pujaran les propostes per als guardons a l'assemblea per votar els nominats.
Vicent Belda.- comenta que altres anys s'han enviat formularis o dossiers als clubs per a la gala de l'esport, i
d'aquesta manera se'ls a informat de l'acte, i els clubs han pogut proposar nominats.
3. Ajudes Clubs Subvenció Ordinària, Concessions
Saül.- comenta la manera d'assignació de les subvencions, els criteris que es tenen en compte i els tants per
cent d'aquests. El reglament s'ha treballat des de fa temps però no és immaculat, així que es pot modificar i
millorar, sempre s'està disposat a escoltar i si els clubs creuen que alguns criteris no són els correctes
s'analitzarà. Anima a les entitats a que si tenen dubtes o volen tindre informació sobre les adjudicacions o el
reglament que s'aplica que es citen amb la comissió permanent o algun representant d'aquesta i se li explicarà
gustosament. Les quantitats que correspongui a cada un dels clubs es faran arribar notificades, a més que es
publiquen aquestes concessions i estan exposades. Aquestes quantitats ja estan en junta de govern i
posteriorment hi haurà d'acreditar factures i documentació necessària.
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Informa quines son les concessions:

YE FAKY
HOQUEI CLUB COCENTAINA
FUTBOL 7
CLUB VOLEIBOL COCENTAINA

2.912,28 €
1.988,59 €
1.913,82 €
1.612,86 €

CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA
COCENTAINA C.F.
CLUB ESPORTIU FUTBOL SALA
CLUB PATINATGE ARTÌSTIC
ESPLAI CONTESTA
PATRONAT COR DE JESUS

1.542,22 €
1.486,91 €
1.475,24 €
1.195,15 €
1.086,12 €
897,30 €

CENTRE D'ESCALADA I ESPELEOLOGIA
CLUB CICLISTA CONTESTÁ
CLUB PILOTA VALENCIANA
CLUB TENNIS COCENTAINA
MOTOCLUB COCENTAINA
CLUB IRIS CONTESTA BASQUET

808,95 €
789,04 €
648,20 €
598,02 €
571,40 €
560,93 €

AEROMODELISMO ALCOCER
A. D. E. EL CONVENT
CLUB BTT
CLUB FRONTENNIS COCENTAINA
CLUB ESCACS COCENTAINA
COL·LEGI SANT FRANCESC D'ASIS

500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

COL·LEGI SANT JOAN BOSCO
COL·LEGI REAL BLANC
CALIX CONTESTANO
PETANCA CONTESTANIA
ASSOCIACIÓ LA MONTANYA

500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

Saül.- comenta que creu necessari treballar els mínims i baixar aquests perquè els clubs que es mouen i
aposten per l'esport no es vegen perjudicats, ja que hi ha entitats que acreditant unes despeses de 200 o 300
euros, reben 500 com a mínim. Per tant des de la nova comissió permanent es treballarà per aplicar una
modificació en el reglament la propera subvenció.
Virgilio González.- pregunta que si es té en compte l'esport base.
Saül.- contesta aquest és un dels criteris que més puntuació té, l’esport base.
Vicent Belda.- creu que s'hauria de canviar el nom del Ye Faky, perquè no porta el nom de Cocentaina i la
subvenció és local.
Saül.- ja es va proposar en el seu dia i es deia Ye Faky Fira Tots Sants.
Javier Esteve.- comenta que si rebem subvenció de diputació i / o de la Generalitat, també hauríem de posarnos al nom Alacant i València? cada un té el nom que es va posar quan va començar en açò de l'esport.
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Josep Moltó.- pregunta perquè de les diferències del total de la subvenció i perquè el C.D. Contestano esta fora
d’esta i tenen conveni especial.
Saül.- diu que el total no ha variat i que les diferències és la quantitat que se li va adjudicar al CD Contestà, que
ara no està dins del repartiment. El C.D. Contestà esta fora i té conveni especial per decisió política de tots els
partits polítics, i que en tot moment ha estat públic i s'ha informat.
Ximo Corbí.- pregunta si el mínim varia d'any a any i si es pot penjar o mostrar les quantitats que se li atorguen a
cadascuna de les entitats.
Saül.- respon que el mínim no ha variat d'any a any, però que com s'ha comentat s'estudiarà i treballarà en la
nova comissió permanent per baixar aquest. I les quantitats atorgades han estat publicades cada any.
4. Ajudes Clubs Subvenció Extraordinària, Concessions
Saül.- introdueix dient que la subvenció extraordinària és de 1500 euros i que la subvenció a l’esport adaptat és
de 500 euros, com no tenim esport adaptat, com l’any anterior, els 500 euros es sumen a la subvenció
extraordinària, per la qual cosa tenim 2000 euros de subvenció extraordinària. Comenta la possibilitat de canviar
el nom de subvenció a l’esport adaptat (ja que no tenim a dia d’avui a Cocentaina) pel de beques esportives per
al foment de l’esport base. Informa del total de projectes que s’han presentat, i les quantitats subvencionables de
cada un d’aquests projectes:
1. Penya Madridista, “Trofeu Seleccions Comarcals”
> 680 euros
2. Club Escacs Cocentaina, “Torneig Internacional Fira Tots Sants”
> 1000 euros
3. Club Escacs Cocentaina, “Participació de Pau Serra en el
campionat d’Espanya sub-10”
> 600 euros
4. Hoquei Club Cocentaina, “Campionat d’Espanya 2011”
> 1700 euros
5. Club Espeleologia i Escala Contesta, “Curs d’iniciació en barrancs”
> 522,40 euros
6. Club Patinatge Artistic Cocentaina,
“Campeonato Nacional Santander”
> 350 euros
7. Club de Caza y Tiro “La Moderna Contestana”,
“Campeonato Provincial”
> 250 euros
8. Club Ciclista Cocentaina, “Trofeu Sant Hipòlit,
Trofeo Mare de Deu del Miracle i Marxa Cicloturista”
> 1600 euros
TOTAL QUANTITAT SUBVENCIONABLE: 6700 EUROS
D’aquests projectes presentats es realitza una regla de 3 sobre els 2000 euros totals de la subvenció, quedant
així:
1. Penya Madridista, “Trofeu Seleccions Comarcals”
> 205 euros
2. Club Escacs Cocentaina, “Torneig Internacional Fira Tots Sants”
> 300 euros
3. Club Escacs Cocentaina, “Participació de Pau Serra en el
campionat d’Espanya sub-10”
> 210 euros
4. Hoquei Club Cocentaina, “Campionat d’Espanya 2011”
> 510 euros
5. Club Espeleologia i Escala Contesta, “Curs d’iniciació en barrancs”
> 160 euros
6. Club Patinatge Artistic Cocentaina,
“Campeonato Nacional Santander”
> 135 euros
7. Club de Caza y Tiro “La Moderna Contestana”,
“Campeonato Provincial”
> Exempt
8. Club Ciclista Cocentaina, “Trofeu Sant Hipòlit,
Trofeo Mare de Deu del Miracle i Marxa Cicloturista”
> 480 euros
TOTAL: 2000 euros
Vicent Belda.- diu que cada any rep menys subvenció i que si li rebaixen 400 euros d’un any a un altre que no
organitzarà carreres l’any que ve, que des de la regidoria li insisteixen que organitze competicions i després se li
atorgarà subvenció i que hauria de ser al reves, primer les subvencions i el club organitzarà competicions. A més
els seus corredors no utilitzen les instal·lacions esportives i no generen despeses de cap tipus a l’ajuntament,
com aigua, llum, manteniment ...

3

Sessió 27/09/11
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
Saül.- respon que se li ha atorgat en proporció més que l’any passat, ja que sumant la subvenció ordinària i la
subvenció extraordinària, segons el nombre de carreres que han organitzat la quantitat és major. I pel que fa al
repartiment de subvencions, els ajuntaments treballen així, i sempre és a acte vençut, no es poden donar les
subvencions abans de la competició o l’acte.
Enrique Soler.- comenta que cada club s’ha de mantindre, que està clar que, les despeses sempre són majors
als ingressos, que les subvencions són unes ajudes a l’esport local, i si ve la ajuda benvinguda siga, però no pot
moure l’esport local i en general les concessions de les subvencions.
5. Nous Projectes
Saül.- introdueix dient que s’està treballant sobre un pla d’instal·lacions. S’està realitzant una valoració les
instal·lacions en la seva totalitat i que s’estan estudiant projectes de millora i es tenen pressupostos de possibles
actuacions, sempre amb un criteri de prioritats. Anima als clubs a que siguen ells els que facen arribar les seves
necessitats i propostes de millora, i totes elles s’estudiaran i es demanaran pressupostos.
6. Despatx extraordinari.
Saül.- comenta que des de l’assemblea han de ser nomenats 3 representants per formar part de la comissió
permanent, òrgan que es reuneix mínim un dia al mes. Que els clubs nominen als representants, que s’ho
pensen i que facen arribar les seves propostes perquè en la propera assemblea general de caràcter
extraordinari que es celebrarà el mes proper, es pugui votar als 3 nous membres per tots els representants de
les entitats esportives. Esmenta els nous membres de la comissió permanent, provinents dels 4 partits polítics:
Jordi Hidalgo, Vicent Insa, Bernardo Perez, Toni Sanchis. A més dels 3 assessors del president: Rubén, Javi
Esteve, Marcos Solbes.
7. Torn obert de paraules
No hi ha

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

Iván González Moran
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