Sessió 28/02/13
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2013.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
HOQUEI CLUB COCENTAINA, COL·LEGI SAN FRANCESC D’ASIS, C.D. EL CONVENT, G.R.E. FUTBOL
SALA CASTELL DE COCENTAINA, CLUB PILOTA COCENTAINA, CONTESTANO CALITX, CLUB CAZA Y
TIRO COCENTAINA, CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTÀ, ESPLAI CONTESTÀ, COCENTAINA C.F.,
CENTRE D’ESCALADA I ESPELEOLOGIA CONTESTÀ, C.D.CONTESTANO, CLUB YE FAKY F.S., CLUB DE
AJEDREZ COCENTAINA, CLUB TENNIS COCENTAINA, CLUB DEPORTIVO PO EUN COCENTAINA,
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE COCENTAINA, RICARDO MONCHO, MARCOS SOLBES.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia vint i huit de febrer de 2013, 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.
Iván llig l’acta de l’assemblea anterior, i s’aprova per unanimitat.
2. Noves incorporacions, Associació de veïns i Taekwondo.
Saül.- pren la paraula per a presentar a les dos entitats noves, que volen formar part del Consell Local d’Esports,
es tracta de l’Associació de Veïns de Cocentaina i del Club Esportiu Po Eun Cocentaina (de Taekwondo).
Ambdós han presentat tota la documentació pertinent i està correcta, l’Associació de Veïns de Cocentaina
formaran part del Consell com a entitat observadora, amb veu però sense vot, i el Club Esportiu Po Eun
Cocentaina formarà part del Consell com a membre de Ple Dret.
Es realitzaren les votacions per acceptar a aquestes dos entitats dins del Consell,
Per part de l’Associació de Veïns les votacions son les següents:
- Vots a favor:
- Vots en contra:
- Abstencions:

16
0
3

Per part del Club Esportiu Po Eun Cocentaina les votacions son les següents:
- Vots a favor:
- Vots en contra:
- Abstencions:

17
0
2

Saül.- dona la benvinguda a les dos noves entitats dins del Consell Local i espera que participen gustosament
de l’esport de Cocentaina i per l’esport a Cocentaina.
3. Valoració Gala de l’esport 2012, aportacions.
Saül.- comenta que la gala de l’esport 2012 va ser positiva tant per les mencions i guardonats, com per l’acte en
si, i les novetats en aquesta edició. Creu que es necessari innovar i que no siga monòton l’acte de la gala, com
bé en aquesta última, hi ha hagut varies sorpreses, com els vídeos de repàs a tota l’activitat esportiva que es
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celebra a Cocentaina mencionant a tots els membres del Consell local, o el vídeo menció especial als nostres
esportistes d’elit professionals, i sense oblidar el recordatori dels que ens deixen i han estat fortament vinculats a
l’esport local.
Es per açò que des de la regidoria es demana de més aportacions de part dels clubs i entitats, perquè cada
vegada costa més de dur la gala i els terminis s’allarguen per la falta d’implicació dels clubs. Si les mencions als
diferents guardons tarden en eixir, els guardonats tarden més, i desprès l’entrega de material en condicions per
poder muntar els vídeos es retarda molt, pel que es perd un temps valuós per poder dedicar aquest temps a
innovar i buscar novetats per a l’acte. Es deu d’anar treballant ja les possibles mencions de les diferents
categories, i si alguna entitat té alguna idea per millorar i aportar alguna cosa positiva a la gala que ho faja
arribar.
Hi ha un reglament, unes bases reguladores per a la Gala de l’Esport, aquest es pot obtenir i demanar, i entre
tots participar i apostar per aquesta festa, festa esportiva del poble de Cocentaina.
S’acorda que Ivan envie de nou a tots les bases reguladores per a la Gala de l’Esport.
4. Reglament de subvencions. Pressupost Municipal 2013
Saül.- continua amb la paraula per dir que el pressupost municipal 2013 es va aprovar el 31-01-2013, amb el
més d’exposició oficial, si no hi ha modificacions i no passa res, en breu ja es podran anar sol·licitant les
subvencions ordinàries, pel que les entitats ja poden anar preparant la documentació per anar per davant i
desprès agilitzar els tràmits, per a quan es puga presentar la documentació. Si s’accelera per part de tots,
podríem estar parlant de tindre els diners de la subvenció abans d’iniciar la nova temporada amb el que açò
ajudaria a iniciar l’any esportiu a la multitud de clubs.
Miguel J. Doménech.- comenta que per a la subvenció extraordinària cada volta es demana més documentació
a aportar, quan hi ha molta d’esta que ja es presenta a l’ordinària.
Saül.- respon que si que es veritat i que s’ha parlat i es tractarà per a agilitzar aquests tràmits, i a poder ser no
duplicar documentació.
Iván.- informa de que les subvencions de diputació ja s’han publicat en el B.O.P. i de que hi ha fins el 25 de març
per presentar-ho, recordant que es requisit indispensable demanar aquesta ajuda als clubs que poden demanarla per poder rebre l’ajuda de la subvenció ordinària local.

5. Programa de gestió i control d’accés al poliesportiu
Saül.- introdueix aquest punt de l’ordre del dia per a posar en coneixement a les dos noves incorporacions i per
informar a la resta. Aquest es un programa que es va apostar per ell aprofitant el “Plan E” en noves tecnologies,
es tracta d’un programa de gestió de tot el poliesportiu, facilita estudis d’usuaris, instal·lacions, vestidors,
reserves de pistes... esta sent molt costos de posar en marxa per tots els àmbits que l’envolten, informàtica,
intervenció, tresoreria, coordinació poliesportiu...
Ha estat en funcionament aquest estiu passat a la piscina, i ha estat de gran èxit, amb la figura d’un taquiller i la
concepció de la gent d’entrar a una instal·lació tancada i per fer ús d’aquesta. Es sabia que a les instal·lacions
del poliesportiu la cosa seria molt més complicada, i a més els clubs no estan facilitant res la feina, quan son ells
els que deuen facilitar i respectar les instal·lacions, ja que son els que més les disfruten, a més de respectar a
les persones que treballen en el poliesportiu.
Des de la regidoria s’ha iniciat una roda de reunions amb tots els clubs per a saber les seues inquietuds, per
quin camí esportiu van i com veuen les seues instal·lacions i el poliesportiu. A més, d’informar del funcionament i
del programa de gestió i control d’accés.
Si treballem amb els números que ens facilita el programa desprès podrem millorar les nostres instal·lacions.
Ximo Corbí.- pregunta per si els menors de 18 anys amb aquest programa nou tindran que tindre el carnet
d’instal·lacions, i si de moment deixant el D.N.I. serà suficient per fer ús de l’instal·lació si encara no es té
tramitat el carnet?
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Saül.- anem a iniciar amb els majors de 18 anys que com hem dit està costant molt, i més avant si que es faran
tots els carnets per a estar registrats i tindre fitxa dins del programa de gestió, tant majors com menors d’edat.
Com hem dit açò es un camí llarg i de moment facilitem deixant el D.N.I d’algú del club per poder fer ús de
vestidors i instal·lació si son menors els que utilitzen estes.
6. Nous Projectes. Pla d’actuacions 2013-2015, projectes.
Saül.- recorda que hi ha un esborrany del Pla Director Bàsic, aquest arreplega totes les instal·lacions del
poliesportiu i per on es pot créixer i millorar com a poliesportiu, però que no deixa de ser un esborrany. Sempre a
les reunions tant de comissió permanent com a assemblees del Consell, es tracta aquest punt de nous projectes
per arreplegar propostes. A més, hi ha un Pla 2013-2015, en el qual es detallen una sèrie de possibles
actuacions al poliesportiu, pressupostades i amb informes d’execució, tot un treball previ per poder anar per
davant i si es disposa per poder fer una actuació tindre la feia feta amb antelació.
Ximo Corbí.- pregunta si dins del pla d’actuacions 2013-2015 hi ha una millora per a la llum del pavelló, ja que
aquesta salta a sovint, més concretament les instal·lacions de d’alt del pavelló, que afecten més directament a
l’escacs, reivindica uns mínims de condicions ja que fa anys que està així. Pregunta també si a les terrasses
s’ha actuat, ja que continuen tancades.
Saül.- respon que com s’ha dit abans anem treballant i anem fent actuacions contínuament, aquesta setmana
s’ha actuat als vestidors de la Morera que també feia molt de temps que necessitava una millora amb
l’instal·lació elèctrica, està habilitant-se la taquilla per al control i accés, s’està finalitzant el gimnàs de
l’institut...encara no s’ha actuat sobre les terrasses però som sabedors de que es té que fer i els obrers de
l’ajuntament son sabedors de en quina situació es troben.
Mauri.- pregunta sobre el que es va parlar en el seu dia de crear un lavabo als vestidors de la Morera, encara
que siga el del vestidor de l’àrbitre, ja que en moltes actes ho redacten com a que no estan les instal·lacions
acord a la categoria en la que està el club.
Saül.- respon que es tenen dos pressupostos i que Luciano ho té també, però estem parlant de números elevats
i d’una actuació per afrontar de despesa important.
Miquel J. Domenech.- pregunta sobre si s‘ha parlat amb el que va realitzar la polida a la pista de patinatge
exterior, ja que no es va quedar com tocava.
Saül.- respon que ja esta parlat amb ell i que té que vindre a més a realitzar altres actuacions així que tindrà que
tornar a realitzar una polida i de millor qualitat.
7. Despatx extraordinari.
Saül.- comenta que per al cap de setmana del 9 i 10 de març hi ha dos proves a Cocentaina, animant a que
formem part d’aquestes o participem de públic, a més de difondre dins de cada entitat el que es celebren estes
proves. Una d’elles serà el dissabte 9 de març, es tracta del “Trekking Internacional Caminos de Herradura”, i
consisteix en una marxa per la serra de 50 km. que tindrà la eixida i la meta al poliesportiu de Cocentaina.
I l’altra es, el diumenge 10 de març, i es tracta de la “II Pujada al Castell de Cocentaina”, prova que aquest any
celebra la seua segona edició i que organitzà el club Soca-Run membre del Consell Local, prova que tindrà una
modalitat de marxa, altres per als menuts i la cursa de 9,5 km. per als més majors.
8. Torn obert de paraules
Ximo Corbí.- comenta, ja que ell no va poder assistir a l’assemblea, que sobre l’acta de la reunió anterior, li
pareix bé la moratòria al Cocentaina C.F. però que per altra part no li pareix encertat les critiques d’aquest club
cap a l’ajuntament ja que hi ha una ordenança, unes normes i açò es té que complir encara que no siga fàcil per
als clubs arribar a les despeses.
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A part Ximo li comenta a la comissió permanent, per a que ho tinga en compte, que sobre el tema de la
subvenció extraordinària, sabent que es difícil el adjudicar les destinacions de les subvencions, pensa que no es
encertat el deixar fora a una activitat per cobrar inscripcions quan les inscripcions son per a afrontar les
despeses de la prova. Ximo llança una proposta de posar la subvenció extraordinària dins de la ordinària i poder
presentar aquestes activitats extraordinàries dins de l’ordinària i que computen.
Saul.- sobre el tema de la moratòria pensa que s’ha obert un tema perillós, ja que tot s’ha regularitzat i s’ha
treballat per dur i seguir un funcionament. Ara s’ha flexibilitzat perillosament aquest tema que s’havia aconseguit
regularitzar.
Pel que fa a les subvencions extraordinàries, el motiu de donar les ajudes a activitats d’aquest tipus, no ha sigut
més que el propòsit de fomentar aquestes i de reviure les proves i activitats extraordinàries plantejades pels
clubs. L’escacs no ha rebut enguany d’aquesta ajuda perquè al fer el torneig tant d’any seguit, passa de ser una
activitat extraordinària plantejada pel club, a ser una activitat més de la seua temporada, s’assenta en el temps i
passa a ser una activitat ordinària.
Pep Ripoll.- comenta que sobre la targeta mencionada abans de la gestió, control i accés al poliesportiu, si es
podria aconseguir que aquesta targeta fora comú per a tots els serveis de l’ajuntament, com puga ser la de la
biblioteca, a més de facilitar tots els pagaments d’aquestos serveis, agilitzant totes les tramitacions per a l’efecte.
Saul.- respon que crear una targeta única seria molt bona idea, però que es de tanta dificultat que ho veu un poc
inviable encara que es parlarà. Sobre lo d’agilitzar els pagaments si que s’ha parlat ja amb tresoreria, de facilitar
els pagaments dels serveis al poliesportiu, encara que el dur a terme aquestes millores porten més
complicacions del que s’esperàvem.
Yolanda Ramos.- pregunta si de cara a 24 hores podrien participar com a club en aquest esdeveniment, ja que
els agradaria formar part, i si es podria guardar material en algun lloc del poliesportiu per a les exhibicions.
Saul.- respon que no hi ha ningun problema, això ho parleu més avant amb Ivan el coordinador i ja es veuria els
horaris, instal·lacions, necessitats..., es més, ho arrepleguen els estatuts que per part dels clubs membres del
Consell tenen que formar part i proposar activitats en 13 i 24 hores, a part de l’activitat ordinària de cada entitat.
Mauri.- comenta abans de finalitzar l’assemblea, que a l’última reunió no van assistir el C.D.Contestano perquè
no van rebre notificació. I vol mencionar sobre aquesta última assemblea que no els ha agradat el comentari
dels representants del Cocentaina C.F. de llevar la subvenció a uns, en aquesta cas al C.D.Contestano, per a
donar-les a altres.

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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