Sessió 13/03/12
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 13 DE MARÇ DE 2012.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
CLUB CICLISTA CONTESTA, ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA LA MUNTANYA, CLUB PATINATGE
ARTISTIC COCENTAINA, CLUB BALONCESTO IRIS CONTESTANO, CLUB PILOTA COCENTAINA, CLUB
TENNIS COCENTAINA, CONTESTANO CALITX, GRUP D’ESPLAI ESPORTIU FUTBOL SPORTING
CONTESTA, CLUB HOQUEI COCENTAINA, CLUB CAZA Y TIRO COCENTAINA, CLUB VOLEIBOL
COCENTAINA, CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA, CLUB PETANCA CONTESTANIA, CLUB YE FAKY
FUTBOL SALA, MOTOCLUB COCENTAINA, COCENTAINA C.F., CENTRE D’ESCALADA I ESPELEOLOGIA
CONTESTA, JORDI HIDALGO i SANTIAGO PEREZ “PARTIT POPULAR”, JAVIER ESTEVE, RICARDO
MONCHO.

No assistissen i ho comuniquen, Club Frontenis Cocentaina i Marcos Solbes, per motius personals.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia tretze de març de 2012, 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. Pressupost municipal d’esports 2012
Saül Botella.- comenta que a partir del 16 de febrer ja esta aprovat el pressupost 2012, que es mantindran
les partides de les subvencions ordinàries, que en molts dels ajuntaments les baixen o modifiquen i que a
Cocentaina es mantenen. Encara que si que hi ha una modificació de subvenció extraordinària de 1500 a
1000 euros.
Explica com es destinen les partides i que hi ha algunes que no es tan fàcils de baixar que altres, perquè la
regidoria necessita d’estes per passar l’any. La partida d’esport adaptat es la que desapareix, encara que
la deixen oberta per si es tornen a donar.
El pressupost municipal es públic i per lo tant està a disposició de tots. Ens retallen en tema de treballmanteniment baixant pressupost al equip de treball del poliesportiu per el que fa a la regidoria, no per el
que fa als clubs, per el que no han tocat res ja que es pensa van mes ajustats en tema econòmic. També
una de les importants com es Activitats Esportives es redueix de 6000 a 5000 euros.
Santi Perez.- pregunta per la partida de edificis i construccions
Saül Botella.- contesta que eixa partida es mante en 6000
Com ja estan aprovats els pressupostos a partir del 20 de març les entitats deurien preparar documents
per presentar tema de subvenció, important per agilitzar, encara que la partida va junta i el retard d’algun
retarda a tots. Si complim tots la partida eixirà abans i es cobrarà abans.
3. Projecte director bàsic del poliesportiu
Saül Botella.- en el punt “Nous Projectes” de l’ordre del dia a les assemblees, sempre es comenta les
possibles millores per al poliesportiu. Doncs be, l’ajuntament conjuntament amb els tècnics ha estat
treballant un Pla Director Bàsic del Poliesportiu, un poliesportiu del futur. Presenta i informa de l’objectiu i
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de la intenció, a llarg termini d’aquest pla director. Per les necessitats de saber per quin lloc créixer al
poliesportiu, la ubicació de cada una de les possibles actuacions, anar per davant en el tema de destinar la
inversió, les possibles subvencions. Des de la situació actual en que es trobem, fins el possible creixement
cap als terrenys de “Beniassent”, esta plasmat al Pla, no soles créixer en mida, sinó en qualitat i millora
d’instal·lacions. Les memòries per part del tècnics de l’ajuntament, amb números de totes les instal·lacions
i possibles actuacions son imprescindibles per poder fer bon us de les futures subvencions, per anar per
davant i tindre clar i pressupostat les actuacions i prioritats de designació.
Comenta sobre els mapes del pla les possibles actuacions i les idees per créixer i millorar .
Virgilio González.- comenta que el anar per davant i tindre una memòria detallada de les instal·lacions
esta molt be, però que al ser tant a llarg termini, tenim que vorer les necessitats actuals i reals que hi ha al
poliesportiu. Creu prioritari per a noves instal·lacions, la construcció o ampliació de vestidors.
Saül Botella.- som sabedors de les necessitats de nous vestidors o ampliació dels que tenim, però si que
es veritat que tenim que estudiar la forma d’integrar amb el pla director bàsic per tal de no desvirtuar el
projecte, la idea es centralitzar, com es ve fent a les noves instal·lacions esportives, tots els vestidors a
una zona comú.
Santi Perez.- pregunta quin tècnics han redactat el projecte, quin cost ha tingut i si obliga a dur a terme
amb ells la construcció del Pla al futur.
Saül Botella.- respon que els tècnics son els que han vingut treballant i estan treballant conjuntament per
a l’ajuntament de Cocentaina, tècnics especialitzats en instal·lacions esportives. El cost del projecte a dia
de hui es zero, i possiblement si es duria a terme per ells ja que han treballat el projecte, encara que no hi
ha res firmat per cap de les parts.
Acaba aclarint que tots els membres del consell local d’esports poden disposar de tot el referent al Pla
Director Bàsic, i que està disposat a explicar detalladament el projecte, i obert a escoltar idees i propostes.
4. Modificacions reglament de subvencions
Saül Botella.- segons l’estudi de subvencions realitzat, sorprèn el numero de club que estan amb el
mínim, en la franja d’assignació del mínim de subvenció, per això desprès de tractar-ho a la comissió
permanent, un dels punts que es creu es deu de modificar es el del mínim, ja que el total de subvenció es
queda curt per als 29 entitats esportives i les diferencies son mínimes entre uns club que plantegen
activitat i altres que quasi no plantegen, per tant es creu oportú baixant així dels 500 euros als 300 euros.
Des de la comissió permanent es va tractar dos punt a modificar, els mínims i l’incompliment.
Sobre el mínim es fa una votació per baixar els mínims a 300 euros i el resultat està el següent:
- A favor de baixar a 300 euros:
20 vots
- En contra de baixar a 300 euros:
0 vots
- Absències:
0 vots
Virgilio González.- puntualitza que el reglament es deu d’aplicar perquè hi ha de clubs que inicien
temporades i no disposen de l’ajuda de subvenció per afrontar les despeses d’inici de temporada, per
culpa dels que incompleixen. A mes de que si es du a terme el reglament i algú no compleix que no es
firmen decrets per part de l’alcalde per allargar terminis, ja que allarga el procés a les 29 entitats i per tant
el reglament continuaria sense aplicar-se correctament.
Jose A. Molto.- proposa a més el penalitzar ala que incompleixen amb el reglament i terminis, amb
sancions, per exemple, de dos anys sense tindre dret a subvenció
Javier Esteve.- creu no ser just perquè en dos anys poden haver canvis a nivell institucional dins d’un club
i poden afectar la marxa global de l’entitat, quan la errada pot ser d’algun del club i no tenen que pagar tots
els demes membres. Deixant un any sense subvenció es més que penalització.
Sobre l’incompliment es decideix per unanimitat que el reglament es deu de aplicar, ja que va ser votat i
aprovat per tot el consell local, per lo qual els informes negatius que arriben d’intervenció es deuen de
muntar a assemblea i aplicar el reglament, ja que afecta a tot el funcionament de la resta de clubs. Si
apliquem reglament els club que incompleixen passen a zero euros.
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5. Estatuts consell local d’esports
Saül Botella.- lligat un poc amb el tema d’abans d’incompliment, les entitats que no venen a les
assemblees, i per lo tant deixen de complir amb un dels seus deures dins del consell local d’esports, i
mencionant el regim d’exclusions dels membres, com be queda plasmat als estatuts del consell:
Al capítol II, l’article 12.
1e.- Per la no assistència injustificada, reiterada i consecutiva a les assemblees.
Per lo tant i quedant tots d’acord a l’assemblea d’aplicar aquests estatuts i no modificar, sinó al que falla 2
assemblees se li farà un informe des de la comissió permanent, es notificarà a la entitat o entitats
afectada/es i a la tercera assemblea aplicar l’expulsió sinó hi apareixen representants.
Santi Perez.- comenta sobre els estatuts que ja en el seu dia es va plantejar una modificació per part del
Partit Popular, es tracta del punt al capítol III, secció 2, l’article 24.
1.- Estarà formada per el President que serà el Regidor d’Esports. Un representant de cada grup polític
amb representació en l’Ajuntament, actuant com a Vice-president el representant del segon partir més
votat. Tres vocals que elegirà el president. El coordinador municipal d’activitats esportives, que serà el
secretari i per tres vocals elegits entre els representants de Ple Dret de l’Assemblea General, tots tindran
veu i vot.
Creu que no deurien tindre els tres vocals assignats per el president en qualsevol cas vot. Ja que pensa es
una mesura de polititzar la comissió permanent, i de tindre sempre recolzament a les votacions.
Saül i els assessors.- argumenten que no es creu que la comissió esta polititzada, i a la gent que esta
ajudant no se li pot negar el vot, a mes de que son gent que primer defensa als seus clubs i desprès a
l’esport local i si en algun aspecte no comparteixen amb Saül no van a acceptar ni votar perquè si.
Javier Esteve.- comenta que en ningun moment les reunions estan plantejades en caràcter polític, i que
no ha estat els plantejaments i punts de l’ordre del dia de ningun color polític
Vicente Belda.- diu que com a president que es, els presidents es deuen de rodejar de gent que compleix i
gent que li respon quan te que treballar, gent de confiança per al president. Que menys que tindre 3
assessors de la seua elecció.
Santi Perez.- posa un exemple de que a una reunió es va plantejar el tema de crear un jurat per a la Gala
de l’esport de Cocentaina i que ni es va dur a votació, ni es va contemplar.
Saül.- li contesta que si es va parlar a la reunió, ara be lo que no pot ser es soltar nua idea i que la
treballen altres, si hi ha un plantejament ferm, que es presente aquest documentat, valorat i detallat.
Desprès serà quan entrarà com a punt de l’ordre del dia, i s’estudiarà si es viable o recomanable dur a
terme la proposta. Acaba aclarint que el llevar als tres assessors no es la mesura, ja que ell sempre a estat
obert a modificacions de tot tipus, obert a treballar conjuntament amb qualsevol partit, i ha anat un per un
tocant la porta de totes i cada una de les entitats locals del consell, per poder escoltar-les i millorar per el
seu progrés, sense preguntar de quin color polític son.

6. Nous projectes. Control i accés al poliesportiu
Saül Botella.- s’està treballant tots els dimecres a partir de 16:30 per a posar en marxa al període de
piscina el nou projecte de control i accés. S’està actualitzant tot el tema informàtic, i realitzant les
actuacions pertinents al poliesportiu. Es un procés llarg per la integració de molt sectors, area
d’informàtica, area d’intervenció, area de tresoreria... Crearà un gestió administrativa i esportiva de qualitat
al nostre poliesportiu, dotant-li de la serietat que l’esport es mereix.
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7. Despatx Extraordinari. Activitats.
Saül Botella.-comenta que el passat 11 de març va tindre lloc la 1ª pujada al castell de Cocentaina, tot va
estar un èxit, i corredors, organització i col·laboradors van quedar satisfets amb la cursa. I informa de que
el proper 25 de març tindrà lloc la edició de 2012 “marxa amb bici per la Via Verda”. Anima a tot a fer
difusió d’aquest esdeveniment i a formar part de la marxa reivindicativa.
8. Torn obert de paraules.
Santi Perez.- pren la paraula per preguntar les prioritats que hi ha al poliesportiu en tema de instal·lacions,
ja que la pista coberta dona la corrent, pregunta si la pista de hoquei exterior tindrà una actuació, i per últim
pregunta si han tingut des de l’ajuntament contacte amb el gimnàs Aquabelum per tal de fer algun tipus de
proposta, com fer-se càrrec de la piscina.
Saül Botella.- respon que son sabedors de que la pista coberta dona la corrent, es van posar
“tomatierras”, però pareix no els suficients, a mes de que com s’ha comentat abans esta contemplat una
actuació de reconversió o canvi de superfície per a aquesta instal·lació. A la pista de hoquei se li va fer una
prova de polit per a que ens passen altre pressupost, ja en tenim d’altres però la regidoria no pot assumirho a hores d’ara, per això esta veient-se altres pressupostos. Al respecte del Aquabelum no te noticia de
que l’ajuntament s’hagi posat en contacte amb ells, es podria estudiar alguna proposta de conveni o
cessió.

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

Iván González Moran
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