Sessió 11/12/12
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2012.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
HOQUEI CLUB COCENTAINA, CLUB VOLEIBOL COCENTAINA, ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA LA
MONTAÑA, CLUB BALONCESTO IRIS CONTESTANO, COL·LEGI SAN FRANCESC D’ASIS, COL·LEGI
PUBLIC SAN JUAN BOSCO, GRUP D’ESLPAI ESPORTIU FUTBOL SPORTING CONTESTÀ, MOTOCLUB
COCENTAINA, CLUB CICLISTA CONTESTANO, CLUB FRONTENNIS COCENTAINA, CLUB PILOTA
COCENTAINA, CONTESTANO CALITX, CLUB CAZA Y TIRO COCENTAINA, CENTRE EXCURSIONISTA
CONTESTÀ, CLUB PETANCA CONTESTANIA, CLUB ESPORTIU FUTBOL SALA CONTESTÀ, ESLPAI
CONTESTÀ, COCENTAINA C.F., CENTRE D’ESCALADA I ESPELEOLOGIA CONTESTÀ, CLUB
D’ATLETISME SOCA-RUN, JOSE VICENTE PEREA, JAVIER ESTEVE, MARCOS SOLBES.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia onze de desembre 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. Programa control i accés al poliesportiu. Carnets pistes, ajornament Cocentaina C.F.
Saül.- pren la paraula per a explicar i fer una introducció del que és i serà el programa d’accés i control al
poliesportiu. Aquest és una realitat i ja es va posar en marxa a la temporada de piscina com ha prova, va estar
tot un èxit i els resultats han sigut positius en molts aspectes. S’ha dut un retard important per implantar-ho a les
instal·lacions, i ja es sabia de la dificultat per dur a terme aquest programa. Des de setembre s’han enviat
varietat de correus electrònics a les diferents entitats esportives per poder facilitar les coses i que tots els
integrants dels clubs estigueren en possessió del carnet, com bé esta contemplat i marca l’ordenança, no s’ha
facilitat gens aquesta llavor per part dels clubs.
A partir d’ací hi han unes converses amb el Cocentaina C.F. que per part d’ells, demanen un ajornament en el
pagament d’aquests carnets, per poder facilitar-los el tema pressupostari al seu club. Hi ha diferents reunions en
les que s’informa de la situació i dels tràmits que segons l’ordenança es deuen dur a terme. Així es que finalment
es convoca aquesta assemblea extraordinària per exposar la situació i que el Cocentaina demanen al consell
Local dit ajornament en el pagament.
Vicent Pascual.- exposa els motius que ens duen a aquesta reunió, i que després de varies reunions i diferents
converses, l’ajuntament a fet el que ha volgut amb les subvencions de l’any anterior. Estem d’acord de que es
paguen el carnet, en ningun moment es nega el club a pagar els carnets, però un ajornament en aquests
pagaments facilitarien molt els comptes al club. Si la subvenció de l’any anterior, que es de la que estem parlant,
son de les diferents despeses de l’any passat, eixos diners ja estan adjudicats a les despeses realitzades, les
despeses d’aquesta temporada son altres i per això la sol·licitud d’ajornament per arribar a totes les despeses
del club.
Vicent Belda.- comenta que açò es un tema entre el Cocentaina C.F. i l’ajuntament, que el solucionen ells, ¿que
pinta el consell ací?
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Saül.- L’ajuntament ja ha actuat, la subvenció està ingressada i els carnets restats, el que demana el Cocentaina
al Consell es una moratòria per a disposar d’aquest import dels carnets d’aquesta temporada. Ara bé igual que
hui son ells els que demanen aquesta moratòria un altre dia pot ser un altre club, i es per això l’importància del
pronunciament del Consell.
Això si, es deu d’apostar per aquest canvi i funcionament amb el programa, per respectar l’esport i les
instal·lacions, crear una cultura esportiva a la que arribarem i funcionarà, encara que siga un gran canvi prou
costos.
Vicent Pascual.- lo que no es deu de fer es posar problemes als jugadors, i ha que facilitar al màxim la pràctica
esportiva, no dificultant l’accés i posant problemes des de l’ajuntament.
Gines.- lo que es demana des del club es uns mesos per poder pagar els carnets, en ningun moment és el no
pagar aquestos.
Saül.- problemes ningun des de l’ajuntament, lo que no pot ser es que el poliesportiu siga la ciutat sense llei, hi
ha una ordenança, un reglament, un estatuts, aprovats per tot el Consell, primer es té que complir per part dels
clubs tots ells i després que sol·liciten.
Javier Martí.- El tema es la demora en el pagament, si el Consell diu que si o no, ara bé, ¿si el Consell vota que
si, se li donarà la demora que demanen? ¿Eixe poder té el Consell?
Saül.- es un tema de funcionament i afecta a tots, si el Consell dona la moratòria se li donaran uns mesos de
marge per poder pagar els carnets.
Virgilio.- lo que es deu de fer es arreplegar 14000 euros més per a repartir entre totes les entitats del Consell
Local i no haver ningun exclòs amb tracte diferenciat i amb partida pròpia (fent referència al C.D.Contetsano)
Jose A. Moltó.- des del Volei, sempre s’ha inculcat que es una obligació el pagament dels carnets, en novembre
s’han tingut pagats tots els carnets sempre. Es deure del club el tindre clar quan formes part d’un consell i
formes part d’un funcionament, havent una ordenança, el club es responsable dels seus jugadors, si el club no
diu res i no s’inculca aquest tema dels carnets, no es funcionarà bé mai.
Vicent Belda.- els reglaments estan per a complir-los, si igual que per a jugar en lliga federada tens que pagar
llicencies federatives, per a fer us de les instal·lacions tens que pagar carnet de pistes.
Marcos Solbes.- entenc que costa molt, i que arrancar molt més, però a la piscina es va posar en marxa i
ninguna família va anar a l’ajuntament i va dir fes-me el carnet i t’ho pagaré en setembre, si vens a utilitzar les
instal·lacions tens que tindre carnet de pistes.
Saül.- evidentment està l’ordenança i s’ha de complir per això d’aquesta reunió, perquè el Cocentaina vol una
flexibilització per poder pagar.
Passem a la votació de si es dona la moratòria o no:
Vots a favor de la moratòria --- 10
Vots en contra de la moratòria --- 2
Abstencions
--- 8
Saül.- des d’ací farem arribar l’acta i es durà a terme l’ajornament en el pagament segons les condicions que
s’establisquen.
3. Precs i preguntes
No hi ha
I no havent-hi més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21:30 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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