Sessió 09/07/14
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 09 DE JULIOL DE 2014.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
C.D. CONTESTANO, CLUB PETANCA CONTESTANIA, C.D. EL CONVENT, COCENTAINA C.F., CENTRE
D’ESPELEOLOGIA I ESCALADA, CLUB CICLISTA CONTESTANO, ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA LA
MONTAÑA, CLUB PATINATGE ARTISTIC COCENTAINA, CLUB BALONCESTO IRIS CONTESTANO, CLUB TENNIS
COCENTAINA, CLUB HOQUEI COCENTAINA, CLUB CAZA Y TIRO LA MODERNA, CLUB DEPORTIVO PO EUN
COCENTAINA, ASSOCIACIÓ DE VEINS DE COCENTAINA, BORJA JORNET, ANTONIO CORTES, J.V.PEREA.

President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia nou de juliol de 2014, 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.
L’acta anterior s’aprova per unanimitat.
2. Reglament de participació ciutadana, elecció de Vicepresident.
Saül.- pren la paraula per comentar on l’havíem quedat en referència al reglament de participació, a l’última
assemblea va vindre Rosana Soler i varem deixar uns terminis per poder constituir i presentar els vicepresidents
i vocals dels diferents consells. Hui si que ja tenim que tindre el nostre vicepresident per a presentar-ho i el
vocal, encara que el vocal no es tant decisiu que isca hui elegit. Recordar que la figura del vicepresident serà
una figura important en el consell de participació ciutadana i que serà el nostre enllaç, a més, aquesta figura no
pot ser política. A finals de setembre principis d’octubre pot ser tinga lloc la primera assemblea del consell de
participació i ja es posarà en funcionament aquest.
Si per part vostra de les entitats esportives heu tractat aquest tema i s’ha treballat per veure qui voluntàriament
voldria ser la figura de vicepresident i vocal ara que es presente i es decidirà per part dels presents. El vocal pot
ser per a la propera reunió però el vicepresident té que eixir hui.
Marcos Solbes.- vocal del Club Patinatge Artístic Cocentaina, es presenta voluntari per a Vicepresident.
No es presenta ningú més i no hi ha discrepància per part de ningun membre per a que siga el vicepresident
Marcos Solbes, pel que tenim representant del consell d’esport al consell de participació.
El vocal queda pendent d’elecció per a la propera reunió, sent un del punts de l’ordre del dia.

3. Subvenció ordinària, estudi-valoració.
Saül.- comenta que una volta reunits tots els expedients de tots els club i entitats esportives, s’ha realitzat
l’estudi segons els criteris de valoració que tenim publicats a les bases, i les quantitats son les que a continuació
es detallen:
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ESTUDI SUBVENCIONS PER A L'ANY
2014
IRIS CONTESTA BÀSQUET
HC COCENTAINA
FUTBOL SALA
YE FAKY
FUTBOL 7
CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA
COCENTAINA C.F.
CLUB CICLISTA CONTESTÁ
CLUB PATINATGE ARTISTIC
CAZA Y TIRO
CLUB TENNIS COCENTAINA
CLUB PILOTA VALENCIANA
MOTOCLUB COCENTAINA
PO EUN TAEKWONDO
CLUB ESCACS COCENTAINA
LA MONTAÑA
CENTRE D'ESCALADA I ESPELEOLOGIA
PATRONAT COR DE JESUS
PETANCA
COL·LEGI SANT JOAN BOSCO
COL·LEGI SANT FRANCESC D'ASIS
CALITX
SOCA-RUN
CLUB BTT
COL·LEGI REAL BLANC
ADE EL CONVENT
FRONTENIS
ESPLAI FUTBOL VETERA CONTESTA
VOLEIBOL
AEROMODELISMO ALCOCER

2.973,46 €
2.839,00 €
2.652,44 €
2.513,80 €
1.966,71 €
1.702,65 €
1.780,87 €
1.520,30 €
949,73 €
894,43 €
785,87 €
797,24 €
744,99 €
670,00 €
560,68 €
400,41 €
334,44 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL SUBVENCIONS

25.587,04
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Jose Ripoll.- pregunta si l’acord pel qual el C.D. Contestano està fora d’aquesta subvenció encara es mante
vigent, acord que es va arribar en l’anterior legislatura. Comenta que no entén una entitat que estiga fora, encara
que siguen de fondos que no son propis de la regidoria d’esports, deurien d’estar tots dins.
Saul Botella.- respon que si que es mante, tenen una partida a part, no es va modificar i continuen tenint-ho.
Vicent Belda.- comenta que tota entitat esportiva deuria d’estar dins d’aquest reglament, ja que tots som entitats
esportives. A més discrepa en quan als criteris que determinen les quantitats assignades, creu que es deuria de
potenciar més l’esport federat i l’esport que fa sonar el nom de Cocentaina per més part del territori, ja siga
provincial o nacional. Les quantitats atorgades a l’esport local les veu desproporcionades.
Saul Botella.- respon que es poden debatre els criteris, però que les quantitats son les que ixen pel reglament
que es va treballar molt amb ell per a que després s’acceptarà per tots els membres del consell, ja que es va
aprovar i a les bases de cada convocatòria tenim especificats aquestos criteris.
Javier Esteve.- comenta que es deuria de poder saber el perquè a unes entitats se’ls dona més o menys que a
unes altres, ja que tots els anys tenim les mateixes discussions a l’hora de conèixer les quanties de les
subvencions de cada entitat. Si els criteris son públics poder conèixer el que presenta cada entitat.
Toni Cortes.- comenta que ara estem pagant les conseqüències de que algú en el seu dia va voler donar
subvencions per fer esport, creu que no es deuria de fer esport per a aconseguir més subvenció.
Saul Botella.- informa que una volta passada l’acta a intervenció per a iniciar els tràmits, que els que tinguen tot
preparat referent a les factures a presentar a l’ajuntament, que a partir de divendres ho presenten, encara que
no se’ls notifiquen, així guanyarem temps per a cobrar les ajudes el més prompte possible.
4. Gala de l’esport 2014, nominacions.
Saül.- com ja varem comentar a la reunió anterior, tenim que anar treballant els possibles nominats per als
diferents guardons de la gala de l’esport. Segons el reglament, tenim que anar arreplegant les nominacions i
anar recopilant informació per poder publicar-ho tot i així tots podrem conèixer cada un dels nominats i el perquè
d’eixes nominacions, per a poder desprès votar els guardonats. Podeu anar fent arribar ja les vostres
nominacions i a la propera reunió ja tenim que tindre els nominats.
Borja Jornet.- presenta com a nominats a:
o
o
o
o
o
o

Menció especial, Silvia Vicent
Millor esportista, Joaquin Font
Millor Col·laborador, Vicent Pascual
Menció especial, Octavió Cerda
Millor equip, C.D.Contestano
Millor esportista promesa, Luis Agullo Ibañez

Antonio F.- comenta sobre la possibilitat de realitzar la gala de l’esport local cada 2 anys, creu que seria una
bona proposta canviar aquest format a bianual.
Enviarem de nou el reglament de la gala de l’esport a tots. I els nominats anirem penjant-ho a la web de
l’ajuntament de Cocentaina.
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5. Despatx extraordinari.
Saül.- comentar de nou que s’està treballant en dos projectes molt interessants, un el de diputació d’una millora
per a la pista coberta, la pista central i la pista blava de bàsquet. I l’altre el del camp de futbol de la Via, que no
tan sols es la reconversió de la gespa artificial, si no també les actuacions vinculades a aquest)

6. Precs i preguntes.
Javier Esteve.- pregunta per la possibilitat de tindre per al consell local d’esport, tant al vocal com a un suplent
per a poder assistir si no un l’altre a les reunions, perquè hi ha gent que treballa i fent torns rotatius i moltes
voltes no es pot assistir.
Saul Botella.- respon que amb el nou consell d’esports format, totes les entitats han presentat tant un vocal com
un reserva, i son aquestos els que poden assistir a les reunions del consell.

I no havent-hi més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21:45 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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