Sessió 31/05/12
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 31 DE MAIG DE 2012.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA LA MUNTANYA, CLUB
COLOMBICULTURA LA PROTECTORA, COL·LEGI PUBLIC SAN JUAN BOSCO, CLUB BALONCESTO IRIS
CONTESTANO, CLUB TENNIS COCENTAINA, CONTESTANO CALITX, GRUP D’ESPLAI ESPORTIU FUTBOL
SPORTING CONTESTA, CLUB ESPORTIU FUTBOL SALA CONTESTÀ, CLUB HOQUEI COCENTAINA, CLUB
CAZA Y TIRO COCENTAINA, CLUB ESPORTIU PATRONAT COR DE JESUS, CENTRE EXCURSIONISTA
CONTESTA, C.D.CONTESTANO, CLUB PETANCA CONTESTANIA, CLUB YE FAKY FUTBOL SALA, CLUB
DE AJEDREZ COCENTAINA, C.D.EL CONVENT, MOTOCLUB COCENTAINA, CLUB BTT MONTCABRER,
RICARDO MONCHO, BERNARDO PEREZ.

No assistissen i ho comuniquen, Marcos Solbes, per motius personals.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia trenta-un de maig 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. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
El secretari llig l’acta anterior amb data 13/03/2012. No hi ha preguntes ni comentaris, per lo que s’aprova
per unanimitat.
2. Presentació d’incorporació al consell local del club “Soca-run"
Pren la paraula Saül Botella, per presentar un nou club que naix a Cocentaina. Es tracta del Soca-run, club
d’atletisme que es crea una volta es du a terme la “1ª Pujada al Castell de Cocentaina”, prova que té gran
acceptació per part dels aficionats a l’atletisme, i per el qual es proposa la creació d’aquest club. Ja tenen
els estatuts, la directiva, logo...entrenen un dia a la setmana en grup, i han format part d’alguna de les
carreres populars de la comunitat valenciana. En breu contarem amb una entitat més, i ja som 30, dins del
consell local d’esports.
3. Bases Reglament de Subvencions
Saül Botella.- comenta, les modificacions de les bases del reglament de subvencions, que ja estan en
vigència. Es va quedar en darreres reunions, que el minin es baixa a 300 euros, per tal de dinamitzar als
clubs que aposten per l’activitat esportiva. Es va creure oportú en anar poc a poc en el tema de les
modificacions, però això no vol dir, que no hi hagen més idees i propostes de modificació. L’altre punt que
es va tractar va ser el tema de l’incompliment, pel qual les entitats que no tramiten la documentació en el
termini indicat, que per a aquest any 2012 és el 9 de juny, passaran directament a 0 euros com marca el
reglament, i vaig previ informe negatiu des d’intervenció.
Ximo Corbí.- pregunta per aclarir les modificacions que han patit les subvencions, i si es valorarà en
l’estudi, el formar part, o no, del projecte al col·legis.
Queda pendent d’avisar-ho per a la pròxima reunió de la comissió permanent, i de comunicar a l’escacs a
l’hora de valorar les subvencions.
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4. 24 hores.
Saül Botella.- pren la paraula per informar del format que aquesta edició tindran les 24 hores esportives.
Un any més les 24 hores iniciaran divendres de vesprada i finalitzaran dissabte per la nit. Demana que des
de les diferents entitats es faja arribar al coordinador les propostes per organitzar l’esdeveniment, com
cada club s’organitza les seues 24 hores, deuen fer arribar aquestes per poder coordinar tots els esports.
Comenta a més que des de la comissió permanent es va decidir avançar l’hora de cloenda, jugant les
finals a les 20:00, i la novetat d’aquest any serà l’entrega de trofeus en el lloc de cada una de les finals, i
després de jugar aquestes. També es va parlar de treballar per portar animació al poliesportiu, grups de
musica, paella gegant...
Miguel Doménech.-pregunta per si l’alberge de la FPA està lliure per a les 24 hores
Saül.- respon que per a sol·licitar l’alberge es deu de demanar per registre d’entrada en l’ajuntament, i si
està lliure no hi ha problema.
Saül.- continua dient que per part de la regidoria es pagarà els trofeus de 1er i 2on classificat, però els
arbitratges es té que començar a treballar per part dels clubs per poder arribar a fer-se càrrec d’aquesta
despesa. No vol dir que no es pagarà res d’arbitratges, sinó que la regidoria arribarà on s’arriba.
Javier Martí.- comenta que lo de planificar el cost d’arbitratges per al es 24 hores es té que planificar
anualment, no d’un mes per altre dir que no hi ha arbitratges per a 24 hores.
Marcos Martinez.- respon que els clubs tenen que anar per davant i plantejar els costos, incloent
despeses de 24 hores. Les entitats no podem dependre de l’ajuntament per poder realitzar activitats.
Saül.- recorda que les partides s’han reduït i la que respecta als clubs no l’han tocat res, pel que es té que
ser conscients per part dels clubs i intentar reduir costos i arribar a la despesa.
Josep Moltó.- pregunta que si els arbitres estan cobrant en negre o esta declarat.
Marcos Martinez.- contesta que en el cas d’ells, lliga futbol 7, els arbitratges no esta declarat, i la despesa
ho assumeix el club, tant els de la temporada com els de 24 hores, pel que busquen àrbitres no federats.
Ximo Corbí.- pregunta per el tema de la cloenda, a quin hora serà, o cada club quan vullga. I pregunta per
els trofeus, quants hi haurà per entitat, per poder organitzar-se.
Saül.- contesta que cada club farà la cloenda, entrega de trofeus, quan finalitzen les diferents finals, cada
un quan vullga. Teniu que passar els horaris de tot el torneig i la final, a més dels trofeus que necessita
cada club, a Iván el més prompte possible per tal d’organitzar amb temps.
5. 13 hores
Saül Botella.- dona les gràcies per la col·laboració rebuda per part de les AMPES, i diferents entitats, a
més demana que per part dels diferents clubs es veja que s’integren en aquesta festa i participen d’ella.
Les 13 hores estan enfocades als jocs esportius escolars, però també estan enfocats als clubs.
Ximo Corbí.- comenta que va baixar gent nova a les 13 hores, i van quedar molt contents i agraïts.
Saül Botella.- finalitza dient que s’apostarà per continuar amb aquest format de 13 hores.
6. Projecte al col·legis
Saül Botella.- introdueix en que consisteix el projecte al col·legis, es va tindre una reunió amb AMPES i
direcció del col·legis per dur a terme aquest projecte, la idea es que cada entitat puga tindre un acostament
als col·legis per tal de donar a conèixer la seua activitat i el seu club. Els col·legis han obert gustosament
les seues portes i vol agrair l’acceptació per part d’ells.
Alicia Cardona.- comenta que per a la propera temporada si va a continuar apostant per aquest projecte,
es convenient que es planifique per a tot el curs, per poder saber de horaris, setmanes...conèixer les dates
i programar anualment per planificar millor i que els col·legis puguen contar o no amb eixes setmanes.
Ximo Corbí.- comenta que el club d’escacs va estar al Real Blanc, i tant xiquets com col·legi i club van
quedar molt contents. Diu que es una idea molt positiva i pensa es deu continuar apostant per açò. A més,
comenta que es deuria de contemplar per algun lloc al reglament de subvencions el formar part o no com a
club en aquest projecte, puntuant per a la subvenció, valorant el treball.
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Saül Botella.- respon que es contemplarà a la subvenció en l’apartat que corresponc, encara que pensa
que aquest projecte es molt positiu per als clubs, deixant de banda la subvenció.
7. Nous projectes.
Saül Botella.- comenta que aquest punt està obert als clubs, per tal de fer suggeriments que poden fer
millorar el poliesportiu. Sobre el Pla Director Bàsic comenta que aquest es un esborrany, i que no soles es
tracta de créixer amb aquest pla, sinó millorar el que ja tenim. Presenta als presents el plànol per a oferirho als clubs i que poden disposar d’aquest quan vullguen. A més comenta que estan veient-se números
per treballar la reconversió del camp de la via, ja que la demanda que té el futbol i el desgast que està
sofrint el camp de la morera, ens fa iniciar el treballar amb aquesta reconversió.
Continua informant sobre el romanent positiu de 27000 euros, que es destinarà a la reforma integral del
gimnàs de l’institut, canviant coberta, finestrals, superfície... tot segons normativa de pla d’emergència, i a
més polida de la pista de hoquei exterior.
Miguel Domenech.- pregunta si no hi ha més pressupostos sobre la polida.
Saül Botella.- respon que hi ha 4 pressupostos, però que dependrà la polida del que munta l’actuació al
gimnàs de l’institut. A més comenta que s’ha pogut fer l’actuació allí per l’importa assignat, ja que si
l’importa haguera estat un altre, pot ser estaríem parlant d’altre tipus d’actuació.
Miguel Domenech.- comenta que es necessita la polida de la pista ja, no es pot jugar i si es tarda molt a la
pista no es podrà entrar.
Ximo Corbí.- pregunta que si els monitor poden disposar de un lloc per poder donar classes, amb
dispositiu per poder vorer vídeos i poder projectar. I també pregunta si la subvenció extraordinària està
igual o es modifica.
Saül Botella.- respon que tot el que demana està disponible al poliesportiu, si no fa us al mateix temps
altre club, pel que sempre que es faja per registre en temps i en forma, està a disponibilitat de les entitats
aquests recursos. Pel que fa a la subvenció extraordinària passa a 1000 euros.
Sergio Oltra.- comenta que es deu de mirar en el consell local de regularitzar qui pot fer campus i qui no.
Crear una normativa per tal de que els clubs que no tinguen escoles-base, no puguen fer campus.
Saül Botella.- respon que la setmana passada es reunirem amb Laura la interventora, per aplicar un
cànon i regularitzar tot açò. No es tant fàcil i rapit, ja que te que treballar-se, entrar en pleno, que s’aprove i
estar a exposició, el que vol dir que serà per la propera temporada. A més comenta que no es pot negar
l’accés a ningú, però això si estarà regularitzat.
Alicia Cardona.- comenta que no es pot negar activitat a clubs per ser competència, ja que ella per
exemple com a directora del Convent no ha negat al Iris a proposar la setmana del bàsquet dins del
projecte als col·legis, tenint el Convent secció de bàsquet al ADE el Convent.
A més comenta que per a les properes 13 hores s’intente que no coincideixca les exhibicions i els partits
del col·legi el Convent, ja que molt xiquets participaven a les dos activitats.
8. Despatx extraordinari.
No hi van haver
9. Torn obert de paraules.
I no havent-hi més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 22:30 hores, dels quals, com a secretari,
que ho confirma, estenc i signe aquest esborrany d’acta.
El secretari
Iván González Moran
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