
Sessió 02/11/2020
Assemblea Consell Local

      Consell Local d’Esports

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 02 DE NOVEMBRE DE 2020.

Hi assistissen les entitats i senyors següents:

Cocentaina Club Futbol: Vicente Javier Fenollar, Centre Excursionista Contestà: Hipòlit Cerdà Torregrosa, Club 
d’Espeleologia i Escalà Contestà: Jose Salvador Insa Beneito, Club Caza y Tiro La Moderna Contestana: Juan 
Ujaldón Reche, Club Patinatge Artístic Cocentaina: Montserrat Lucas Perez, Hoquei Club Cocentaina: MªLidia 
Verdú Gisbert, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquín Corbí Martí, Club Aeromodelismo Alcocer: Rafael Escuder 
Ponsoda, Soca Run Club d’Esports de Muntanya: Santiago Aparisi Martí, Club Ye Faky futbol sala: Oscar 
Llorens Montava, C.D.Contestano: Laura Blanes, Grup Esplai Esportiu Futbol Sporting Contestà: Sergio Hidalgo,
Club Judo Cocentaina: Jose Albadalejo Miralles, G.P.M. Popular: Raimundo Montava.

President :
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretari:
Iván González Moran

A Cocentaina, a les dènou trenta-cinc hores, del dia dos de novembre de 2020, es reuneixen al gimnàs de
«l'antic  institut»  del  Poliesportiu  Municipal,  les  persones  i  entitats  esmentades,  totes  elles  integrants  de
l’Assemblea del Consell Local d’Esports.

1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors.

Iván.- Pregunta si hi ha alguna cosa de l’acta anterior a comentar.

No hi ha cap.

S’aprova l’acta de la sessió anterior. .    

2. Subvenció local a clubs i entitats esportives del municipi de Cocentaina.

Iván.- comenta la situació actual en que s’encontra la tramitació de la subvenció. Com vàrem parlar a la reunió
anterior, són 13 les entitats que finalment estan dins del procediment i que se'ls ha realitzat l’estudi dels criteris
de valoració per assignar la quantia de cada una d’elles. Dos entitats varen ser les que es quedaren fora, que
són el  club bàsquet Iris  Contestano i  el  club Judo Cocentaina.  Les  dos per  presentar  la sol·licitud  fora de
termine. De las resta, les altres 13 entitats, 7 d’elles tenen ajuda econòmica de la Diputació per haver sol·licitat
una subvenció a la que tenien accés a demanar, i 4 entitats no podien directament demanar l’ajuda perquè a les
bases s’especifica l'exclusió d’aquestes. Les altres dos, el Club Ciclista Contestano i el Club Pilota Cocentaina
no han pogut fer les activitats que venien fent als llarg dels últims anys, ja que entre altres coses necessitaven
de diferents permisos de diferents administracions públiques per a poder dur a terme l’activitat esportiva. Un dels
permisos  necessaris  per  realitzar  aquestes activitats  esportives a la via pública,  en concret  a la del  nostre
municipi, tenia que donar-se directament des del propi ajuntament de Cocentaina, i durant la crisi sanitària pel
virus COVID-19 en tot moment se'ls ha dit que no podrien fer la competició esportiva. Per aquest motiu, i previ
informe justificant l’excepció del cas, a aquestes dos entitats esportives no se les penalitzarà amb un mínim de
300 euros, ja que s'entén que la situació extraordinària d’aquest any els ha privat d'activitat esportiva per poder
sol·licitar l’ajuda de diputació.

El total de la partida assignada per a la subvenció local d’esports 2019-2020 és de 33,000 euros.

Passem a llegir les quanties de les diferents 13 entitats esportives que queden així:
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HOQUEI CLUB COCENTAINA 7.631,21 €

YE FAKY FUTBOL SALA 5.038,01 €

G.R.E.FUTBOL SALA CASTELL DE COCENTAINA 4.920,01 €

CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA 2.941,93 €

CAZA Y TIRO LA MODERNA 2.777,14 €

CLUB CICLISTA CONTESTÁ 1.572,96 €

CLUB PATINATGE ARTISTIC 1.523,41 €

G.E.E.FUTBOL SPORTING CONTESTÀ 1.393,26 €

CENTRE D'ESPELEOLOGIA I ESCALÀ CONTESTA 1.360,30 €

CLUB D’ESCACS COCENTAINA 1.065,93 €

CLUB PILOTA COCENTAINA 971,22 €

COCENTAINA C.F. 967,22 €

SOCA-RUN CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA 837,40 €

Ximo Corbí.- pren la paraula per comentar el tema de que hi ha clubs que s’han quedat fora pel motiu que siga,
que com esportistes i com els valors que tenim que transmetre als nostres esportistes, que tenim que donar
exemple i ser solidaris amb els nostres companys, i que si la normativa administrativa no ho permet segons el
procediment de subvenció, que des del consell d’esports deuríem de poder modificar les bases per a que no ho
patisca cap entitat més en un futur i que totes puguen tindre l’ajuda, o bé, que cada entitat de les que rep ajuda
enguany que realitze una donació per a ajudar a les que s’han quedat fora i almenys si estan realitzant activitats
que puguen passar millor la temporada.
També comenta  que de cara  a  la  subvenció  de l’any que ve,  que des  del  club demanem el  reprendre  la
modificació dels criteris de baremació de les bases de la subvenció, ja que sobre tot penalitza molt a les entitats
que realitzen activitats esportives extraordinàries, i aquests criteris que tenim actualment no contemplen aquests
casos. De cara a 2021, el club d’escacs celebra el 25 aniversari, i demanem que l’ajuntament de Cocentaina
s’implique més per poder dur a terme les activitats que tenim previstes de fer, i que dins de les bases de la
subvenció que tenim  a dia de hui no contemplen aquests tipus de competicions. A més, la partida de Fira que hi
havia destinada al suport de l’esport local, també s’ha llevat, pel que tampoc tenim ja ajuda d’ací. 

Octavio.-  contesta que de cara a 2021 es reunirem club i regidoria i tractarem els temes que ens comentes per
veure que podem fer. El tema de la donació no podem fer  res paregut al que comentes, i crec que tampoc
solucionem res així. Sí que podem veure de poder flexibilitzar d’alguna forma en el cas de que siga la justificació
de quedar-se fora per una força major. I el cas de la partida de Fira que comentes, és de Fira i per tant no ens
implica directament a la regidoria d’esports.

Raimundo Montava.- comenta que el termini de presentació de qualsevol sol·licitud està molt clar i que no hi ha
forma de no complir açò. En el cas d’un canvi de directiva, per exemple, hi haurà una directiva que quedarà en
funcions, i a més determinar un cas de força major serà molt complicat, més si cap si el llisto el deixem tant baix
com en el cas de que una força major siga el canvi d’una directiva.      
  
3. Despatx extraordinari.

Octavio.- comenta que tant les superfícies del camp de futbol de gespa de La Morera, com de la Pista Central,
es canviaran en els pròxims mesos. Les dos instal·lacions han entrat en romanent positiu d’enguany per realitzar
les millores necessàries de substitució de gespa en una, i de goma en l’altra.  
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4. Precs i preguntes.

Vicent Fenollar.- pregunta pel tema dels carnets de la temporada 2019-2020 que si sabem alguna cosa de les
que  vàrem  parlar  la  reunió  anterior.  I  també  pel  tema  del  protocol  si  hi  ha  alguna  novetat  en  quant  a
funcionament del poliesportiu.

Octavio.- respon que dels carnets encara estan mirant des d'intervenció per veure com podem i que es farà amb
la  taxa dels  carnets  de  la  2019-2020,  i  que en saber  alguna cosa vos  informaren  d’açò.  Pel  tema de  les
restriccions i del protocol que tenim al poliesportiu per fer ús de les instal·lacions, de moment continuem amb tot
igual i qualsevol cosa nova o restricció que puga vindre des de conselleria vos tindrem informats.  
   

I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 20:15 hores, dels quals, com a secretari, que ho

confirme, estenc i signe aquesta acta electrònicament.                                        
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