Sessió 31/07/12
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2012.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, CLUB PATINATGE ARTISTIC COCENTAINA, COL·LEGI PUBLIC SAN
JUAN BOSCO, CLUB BALONCESTO IRIS CONTESTANO, CLUB PILOTA 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, CLUB DE AJEDREZ COCENTAINA,
C.D.EL CONVENT, MOTOCLUB COCENTAINA, COCENTAINA C.F., CENTRE D’ESCALA I ESPELEOLOGIA
CONTESTÀ, Javier Esteve, Marcos Solbes.

No assistissen i ho comuniquen, Ricardo Moncho, per motius personals.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia trenta-un de juliol 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 31/05/2012. No hi ha preguntes ni comentaris, per lo que s’aprova
per unanimitat.
2. Valoració de 24 hores esportives 2012
Pren la paraula Saül Botella, i comenta que les 24 hores esportives tant de Cocentaina com dels diferents
localitats del voltant, passen per un moment delicat, cada vegada costa més traure endavant aquest
esdeveniment que implica una despesa molt important. Es va parlar de fer activitats per poder apropar als
aficionats al poliesportiu en les 24 hores, però les propostes van estar molt cares i la despesa prou elevada
per poder assumir l’ajuntament. Hi ha que vorer que l’esportista si participa d’aquesta festa, i encara que
als aficionats els costa un poc més el muntar al poliesportiu, tant els clubs com els esportistes participen
gustosament i es va vorer un poliesportiu amb molt de color i molta gent.
A més afegir que tots els clubs/entitats tenen que formar part de les 24 hores ho contempla els estatuts del
consell local, i es té que treballar per poder donar cabuda a totes les entitats en aquest esdeveniment.
Ara estem a un any de les properes 24 hores, pel que es pot començar a treballar per pensar com millorar,
donant idees, propostes... es una festa per i para els esportistes i els clubs, així que son les entitats les que
es tenen que planificar les seues millors 24 hores.
Josep Moltó.- comenta que l’entrega de trofeus de les 24 hores va estar un poc gelada, això d’estar soles
els de la competició no va estar del tot encertat, segons ell, i diu que una cloenda de tots els participants
de les diferents entitats al pavelló llueix molt més.
Saül Botella.- contesta que amb la majoria de clubs i esportistes que ha parlat han comentat lo contrari, a
més en radio i premsa inclús, la gent i els esportistes han felicitat la nova forma d’entregar el trofeus. Com
bé a dit abans tenim un any per treballar les properes 24 hores, i un dels temes serà l’entrega de trofeus.
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3. Estudi de la subvenció ordinària
Saül Botella.- comenta, que tots els expedients i la documentació corresponent ha estat presentat en
temps i forma, dins dels terminis marcats. Dona l’enhorabona a tots els clubs per agilitzar els tràmits i que
ningú es quedaren fora de subvenció. Al anar tant bé dins del terminis marcats pot ser es puga contar amb
la subvenció a finals de setembre, principis de octubre.
En reunió de la comissió permanent és va tractar el punt de l’estudi de subvenció, i una volta picat tots els
aspectes que computen per a la subvenció, els resultats son els següents:
El secretari passa a llegir un per un els imports, sumant tots 25.587,04

2012
HOQUEI CLUB COCENTAINA
YE FAKY
COCENTAINA C.F.
CLUB ESPORTIU FUTBOL SALA
FUTBOL 7
CAZA Y TIRO LA MODERNA

2.733,45 €
2.703,80 €
2.169,79 €
2.001,46 €
1.950,91 €
1.352,01 €

CLUB PATINATGE ARTÌSTIC
CLUB IRIS CONTESTA BASQUET
CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA
ESPLAI CONTESTA
CLUB VOLEIBOL COCENTAINA
CLUB PILOTA VALENCIANA

1.297,05 €
1.269,62 €
953,19 €
914,84 €
814,22 €
767,54 €

PATRONAT COR DE JESUS
CLUB TENNIS COCENTAINA
CLUB CICLISTA CONTESTÁ
CLUB ESCACS COCENTAINA
CENTRE D'ESCALADA I ESPELEOLOGIA
AEROMODELISMO ALCOCER

724,01 €
705,62 €
686,38 €
641,62 €
461,90 €
400,19 €

CLUB BTT
MOTOCLUB COCENTAINA
PETANCA CONTESTANIA
COL·LEGI SANT JOAN BOSCO
COL·LEGI SANT FRANCESC D'ASIS
COL·LEGI REAL BLANC

321,93 €
317,51 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €

CLUB FRONTENNIS COCENTAINA
CALIX CONTESTANO
ASSOCIACIÓ LA MONTANYA
A. D. E. EL CONVENT

300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
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Marcos Martines i Joan Company.- comenten el treballar un model tipus per agilitzar la documentació de
la subvenció. No requerir tanta documentació que l’ajuntament ja té.
Saül Botella.- s’està mirant i treballant amb intervenció per dur a terme una tramitació més àgil, i no
requerir tanta documentació.
Per altra banda, comenta de la subvenció que poc a poc es va duent i ajustant els criteris a les ajudes que
reben els clubs. Les modificacions es pensa son correctes, i es treballarà per anar separant activitat
federada competitiva i llicencia/permís federatiu no competitiva.
Si algú vol informar-se o saber perquè té aquests import pot sol·licitar cita i se li explica gustosament.
Demà es passa l’acta per guanyar temps i poder iniciar la tramitació i poder disposar de l’ajuda el més
prompte possible.
4. Gala de l’esport 2012, nominacions
Saül Botella.- comenta que la gala està costant de organitzar les darreres edicions per la poca implicació
dels clubs a l’hora de nominar i proposar nominats. La comissió permanent està pillant massa
protagonisme en aquest aspecte, i son els clubs els que deurien de proposar i dur a terme aquestes
nominacions, tant dels propis esportistes del propi club, com d’altres entitats. L’esportista té que ser
reconegut per l’esport del seu poble. Si continua costant tant de fer es plantejarà modificacions. Estan les
portes obertes per nominar i proposar, es té que dur a terme el reglament de nominacions per a la gala de
l’esport 2012. Es deurà de fer una reunió extraordinària per poder dur a terme la gala i poder realitzar
l’esdeveniment.
5. Nous projectes, romanent 2012
Saül Botella.- comenta que aquest punt sempre està a l’ordre del dia per poder arreplegar propostes de
millora per part del clubs. A més comentar que el romanent de 27000 euros destinat al poliesportiu, ja
s’està actuant amb aquest, a partir del 16 d’agosts s’inicia el gimnàs de l’institut, i l’empresa que es queda
l’actuació està qualificat per retirar la coberta segons normativa i substituir l’amiant. També ja s’està
actuant sobre la millora de la pista de hoquei exterior, polint-la.
Comentar que el programa de control i accés al poliesportiu ja està en funcionament, i que amb aquest es
pot treballar molt i molt bé, es pot saber en tot moment la gent que esta fent ús de les instal·lacions, es
poden traure estadístiques, es poden fer valoracions... es pot dir que del 18 de juny al 30 de juliol hi ha
16714 accessos registrats a la piscina, a banda de les entrades diàries, abonaments, i xiquets de l’escola
de permanència i escoles d’estiu.
Cap mencionar que es du un seguiment de totes les instal·lacions i que en breu s’actuarà: a la pista
central, al circuit del pi, el cablejat de la via ja està reposat, al carrer Cervantes (de pilota valenciana)
Javier Martí.- comenta a la pista coberta dona la corrent, i que ja es va comentar abans.
Saül Botella.- respon que es van posar “tomatierra” però no els suficients, a aquesta pista ja s’està
treballant el fer una actuació.
Informar de que existeix un registre intern al poliesportiu per a qualsevol cosa poder fer-ho arribar.
6. Despatx extraordinari
Saül Botella.- comenta que des de la regidoria estan fent-se saludes als nostres esportistes més
destacats, que per una raó o per altra estan despuntant i fent l’esport de Cocentaina cada més i més gran.
7. Torn obert de paraules
I no havent-hi més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21:15 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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