Sessió 24/11/2021
Assemblea Consell Local
Consell Local d’Esports

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2021.
Hi assistissen les entitats i senyors/es següents:
Cocentaina Club Futbol: Vicente Javier Fenollar Tomás, Centre Excursionista Contestà: Esteban Faus Blanquer,
Club Espeleologia i Escala Cocentaina: MªJose Guillem Garcia, Club Ciclista Contestano: Vicente Belda Vicedo,
Club Caza y Tiro La Moderna Contestana: Dori Guillem Pastor, GRE Futbol Sala Castell de Cocentaina: Oscar
Garcia Escrivá, Club Patinatge Artístic Cocentaina: Estefania Vidal Oltra, Hoquei Club Cocentaina: MªLidia
Verdú Gisbert, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquín Corbí Martí, Club Aeromodelismo Alcocer: Antonio Angel
Pascual, Club Esportiu Patronat Cor de Jesus: Jorge Boyero Botella, Soca Run Club d’Esports de Muntanya:
Santiago Aparisi Martí, Club Ye Faky futbol sala: Oscar Llorens Montava, Club Judo Cocentaina: Jose
Albadalejo Miralles, Club Ciclista Rafa Valls: Andres Pascual Motos, G.P.M. Unides Podem-Esquerra Unida:
Miguel Angel Castelló Garfella, G.P.M. Popular: Raimundo Montava Allouzi.
President :
Octavio Cerdà Bernabeu
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les dènou trenta-cinc hores, del dia vint i quatre de novembre de 2021, es reuneixen a la
sala polivalent al pavelló 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.
Octavio.- pren la paraula per a informar de que una vegada ja tenim tots els documents de totes les entitats que
han sol·licitat l’ajuda, i una vegada realitzat l’estudi d’aquest, els imports són els següents:
HOQUEI CLUB COCENTAINA
CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTÀ
GRE FUTBOL SALA CASTELL DE COCENTAINA
CLUB YE FAKY FUTBOL SALA
CLUB JUDO COCENTAINA
CLUB CICLISTA CONTESTANO
CLUB CICLISTA RAFA VALLS
GRUP ESPLAI ESPORTIU FUTBOL SPORTING CONTESTÀ, F7
CAZA Y TIRO LA MODERNA CONTESTANA
CLUB PATINATGE ARTISTIC COCENTAINA
CLUB ESPELEOLOGIA I ESCALADA COCENTAINA
CLUB AJEDREZ COCENTAINA
COCENTAINA C.F.
CLUB PILOTA COCENTAINA
SOCARUN CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA
CLUB BÀSQUET IRIS CONTESTÀ

8.800,08 €
3.445,75 €
3.247,98 €
2.851,34 €
2.516,03 €
2.088,40 €
1.624,55 €
1.363,21 €
1.211,52 €
1.141,16 €
1.137,15 €
1.058,64 €
944,40 €
695,91 €
573,88 €
300,00 €

TOTAL SUBVENCIÓ

33.000,00 €

1

Sessió 24/11/2021
Assemblea Consell Local
Consell Local d’Esports

Octavio.- aquestes són les entitats esportives que han sol·licitat l’ajuda i aquestes les quantitats que han quedat,
una vegada tancat el procediment vos notificaran amb els imports que corresponen al vostre club i tindreu que
justificar amb les factures. Intentarem que vaja el més ràpid possible per a que podeu disposar dels diners quant
abans.
3. Despatx extraordinari
Octavio.- comenta que de la sèrie de projectes i actuacions que vos vàrem informar que es tirarien avant al
poliesportiu abans que acabe l’any 2021, el canvi de superfície de la gespa artificial del camp de la Morera ja
s’ha iniciat com podeu veure a l’entrar al poliesportiu. La resta d’actuacions durant el mes de desembre es
realitzaran.
4. Precs i preguntes.
Vicent Belda.- pregunta sobre dos qüestions, la primera d’elles, pel que fa referencia la base novena de les
bases de la subvenció, pel tema de la publicitat, en concret a les entitats amb ajudes superiors a 2500€ que
s'han de adequar el vestuari esportiu incloent el nom o el logotip de l’Ajuntament de Cocentaina, i aquest deure
per part d’aquestes entitats pot ser que alguna no estiga fent-ho, açò es deuria de tindre en compte.
Octavio.- contesta que si que es va contemplar aquest punt perquè ja són ajudes importants i que els clubs si
que estan fent-ho, el que no especifiquem és el lloc on s'han de posar el nom o logotip, pot ser una mànega o en
els pantalons, el que si que té que aparèixer l’Ajuntament com a un dels altres patrocinadors que puguen tindre
els clubs en qüestió. D’açò es té que justificar també com es justifiquen les factures per a que se vos puga
ingressar l’ajuda.
Vicent Belda.- pregunta sobre la segon de les qüestions, que com es contempla a les bases de la subvenció el
tindre una escola esportiva com la que té el club ciclista contestà ara mateixa en aquest 2021, perquè no ho
veiem contemplat en cap lloc.
Iván.- comenta que les bases que s’han publicat són les mateixes que els últims anys, i que ja sabeu el que es
contempla en cada un dels criteris de valoració. Pel que fa a l’esport base, tots els xiquets i xiquetes s'han de
poder justificar que formen part de l’entitat i que estan donats d’alta oficialment, ja siga per la federació a la que
corresponen o als jocs esportius de la Comunitat Valenciana o qualsevol promoció esportiva que estiga
reconeguda de cara a una administració pública.
Ximo Corbí.- vol aprofitar per informar de que abans de que finalitze aquest 2021 té pensament de presentar
una proposta de modificació de les base de la subvenció a entitats esportives locals. També vol aportar referent
al tema de l’esport base, que ells com escola d’escacs estan treballant amb 80 xiquets i xiquetes de 2 col·legis,
però que evidentment no estan federats i que no comptabilitzen per a incrementar el nombre de menors d’edat
del club escacs, encara que formen part de l’escola del club.
Jose Albadalejo.- comenta que com escola oficial i homologada per la federació i per conselleria d’esports i
cultura, com és el cas del Judo Club Cocentaina, la llicencia federativa és obligatòria per llei, que no es pot
valorar en qualsevol procés de subvenció el contrari, així que des d’aquest principi no cap.
Com a observació vol apuntar, que per a presentar la documentació a l’ajuntament pel tema de la subvenció,
pensa que s’està incidint en excés en presentar documentació repetitiva, que ja està presentada amb llistat de la
Federació i es demana que s’aporte també pel propi club, a més de calendaris, memòries, etc..., és innecessari
aquest esforç extra si ja està presentat a la sol·licitud.
Pel que fa a les pròpies bases de la subvenció, si que es deu de millorar aquestes i es té que fer força des del
consell i els propis clubs que som els màxims interessats, per a que es modifiquen les bases i es milloren pel bé
de tots nosaltres.
Miguel Angel Castelló.- comenta que la quantitat total de la subvenció és la mateixa que la de l’any anterior, i
que li estranya que ningú diga res al respecte de que l’import tots els anys es mantinga igual i estiga congelat,
com a consell no podem incrementar aquest import, però sí que podem demanar i fer força per a que cada any
munte respecte a l’any anterior, com a mínim que s’incremente el IPC, i tenim que fer força per a traure més per
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a l’esport i que les ajudes puguen ser majors. Proposa que si tots els presents estan d’acord, que s'arreplegue
en l’acta que tots per unanimitat demanem un increment del total assignat per a la subvenció als clubs, que per
part del consell d’esports es trasllade aquesta necessitat i que s’escolte.
Octavio.- contesta que la intenció sempre és que es munte la quantitat, si anem de la mà tots els membres del
consell i jo, podem fer més força i sol·licitar un increment de la quantia total.
Ximo Corbí.- comenta que les entitats esportives tenim que poder ser autosuficients, i que si algun dia les
subvencions desaparegueren, que els clubs tindríem que poder funcionar sense elles, les subvencions són
ajudes, i ajudes molt però que molt necessàries per al funcionament de cada club però no podem dependre
d’elles únicament. No obstant açò, a mi em pareix perfecte la proposta dels companys de que si es pot
incrementar que s’incremente el total de la subvenció que està ara en 33000€.
Jose Albadalejo.- vol sumar-se a la proposta del company, i que si no pot ser o no és acorde l’increment anual
del IPC per a aquest cas de subvencions, que es considere el poder realitzar l’incrementem anual del IGC (Índex
de Garantia de Competitivitat). Que des de la regidoria d’esports és des d’on té que eixir el voler i fer força per a
que existisca un increment, sempre amb el recolzament i l’alçament de veu dels membres del consell d’esports.
Octavio.- contesta que arrepleguem aquestes propostes i les fem arribar per a veure si podem anar incrementant
la quantia total de les ajudes. Pel que fa a les bases de la subvenció, recordeu que des de que vaig entrar com
regidor, una de les primeres coses que vam plantejar en un dels últims consells abans del virus, va ser
precisament plantejar diferents propostes per a modificar els criteris de valoració de les bases de la subvenció.
És un tema pendent i treballarem conjuntament per unes noves bases que puguen arribar millor a totes les
diferents característiques de entitats esportives que tenim a Cocentaina, finalment serà ací al consell on
s’aprovaran aquests criteris si la gran majoria està d’acord amb els canvis.
I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 20:25 hores, dels quals, com a secretari, que ho
confirme, estenc i signe aquesta acta electrònicament.
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