Sessió 31/05/13
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 31 DE MAIG DE 2013.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
CLUB CICLISTA CONTESTANO, COL·LEGI SAN FRANCESC D’ASIS, CLUB PATINATGE ARTISTIC
COCENTAINA, COL·LEGI PUBLIC SAN JUAN BOSCO, CONTESTANO CALITX, HOQUEI CLUB
COCENTAINA, CLUB D’ATLETISME SOCA-RUN, ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA LA MONTAÑA,
CLUB BALONCESTO IRIS CONTESTANO, CLUB CAZA Y TIRO COCENTAINA, CLUB DEPORTIVO PO EUN
COCENTAINA, C.D.CONTESTANO, CLUB YE FAKY F.S., G.R.E. FUTBOL SALA CASTELL DE COCENTAINA,
MOTOCLUB COCENTAINA, CENTRE D’ESCALADA I ESPELEOLOGIA CONTESTÀ, CLUB PETANCA
CONTESTANIA, CLUB DE AJEDREZ COCENTAINA, COCENTAINA C.F., ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
COCENTAINA, SANTIAGO PEREZ, J.V.PEREA, MARCOS SOLBES.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia trenta u de maig 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.
S’aprova per unanimitat.
2. Consell de participació ciutadana. Funcionament-Reglament.
Saül.- pren la paraula per informar del nou consell creat a l’ajuntament de Cocentaina, es tracta d’un consell de
participació ciutadana. La regidora, Rosana, volia assistir a aquesta assemblea per donar més detalls i presentar
aquest consell a tots, però per altres actes no ha pogut assistir i a la propera reunió del consell local d’esports
assistirà per donar aquesta informació. Saul comenta que es un consell en el qual entren tots els consellsassociacions de la localitat, i tenen criteris molt pareguts als nostres, ja que s’han fixat amb els criteris i el consell
d’esports per constituir aquest. El Consell de participació ja està constituït, i a la pàgina web podem pegar una
ullada. A la propera reunió ho tractarem amb un poc més de detall i millor explicat.
3. Subvencions ordinàries i extraordinàries.
Saül.- comenta que el termini finalitzà el 24 de maig per poder presentar la sol·licitud de la subvenció ordinària,
per poder obrir expedient a l’ajuntament. Desprès tindrem els 10 dies per poder acabar de complimentar els
expedients oberts. Si tot açò ja ho tenim per part de tots els clubs, s’agilitza tot el tràmit i els terminis de la
ordinària seran més curts. En tindre els expedients completats farem l’estudi segons els criteris, i a la propera
reunió informarem de les ajudes a cada entitat.
Santi Perez.- comenta que a la comissió permanent es va parlar de que si alguna entitat vol o creu que els
criteris es poden modificar o que no es veuen reflectits en ells, que es faja arribar i que es valore per poder
entrar en possibles modificacions i en propers anys que es tinga en compte. Els clubs que pensen que no els
defensa aquests criteris que ho plantegen i pot ser que açò ens puga dur a millorar el reglament.
Saul.- per suposat es pot plantejar els canvis o modificacions que es pensen per millorar el reglament, hi hauran
molts clubs que no es veuran reflectits, però es un reglament jove i modificable.
Santi Perez.- pregunta que com anem de terminis per a poder tindre les ajudes en temps i que alguns clubs que
els necessiten per a iniciar temporada puguen disposar d’aquesta ajuda.
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Saul.- respon que tota tramitació en temps i forma per part del clubs es deu de cobrar quant abans, una volta
realitzat l’estudi de subvenció segons els criteris, i aprovat aquest, es desvincularà la destinació de l’import total i
així club que ho tinga tot que tinga l’ajuda i a poder ser a l’inici de la temporada.
Pel que fa a la subvenció extraordinària encara esteu a temps de presentar-ho, si no forma part de la subv.
ordinària es pot presentar a l’extraordinària. Durant el mes de setembre es tracta aquesta subvenció
extraordinària d’un total de 1000 euros.
4. Programa de gestió i control d’accés al poliesportiu
Saül.- aquest punt es ve treballant des de fa molt de temps. Estem fent des de la regidoria un seguiment dels
clubs i estan havent reunions periòdiques amb les diferents entitats per explicar aquest funcionament. Aquest
programa ens ajuda a saber i conèixer el nostre poliesportiu. Es tracta de crear una cultura esportiva, el formar
part d’una estructura dins del poliesportiu i poder gaudir del serveis que aquest ofereix. Sabent de primera mà
que els clubs ho tenen complicat per tancar les temporades, però apostem per el carnet, com ha identitat de
l’usuari, es el D.N.I del poliesportiu, i que 42 euros es una taxa que per les facilitats i serveis que es disposen a
les instal·lacions es deu d’assumir. Ens facilita les tramitacions, tot queda registrat amb quest programa, i igual a
la piscina, totes les dades es poden defendre per dir que el poliesportiu es la instal·lació que més ús té.
5. Valoració 13 hores esportives.
Saül.- comenta que el passat 18 de maig van ser les 13 hores esportives de Cocentaina, un esdeveniment en el
qual la regidoria es volca per ser la festa de l’esport local per als més menuts que seran el futur del nostre
esport. Un xiquet arrastra molt més que un adult, i es per això que a les 13 hores el poliesportiu està
completament ple. A més, el suport per part dels col·legis, de les A.M.P.E.S, dels clubs... fan possible que any
darrere any les 13 hores siguen un èxit local i comarcal. Ja son amb aquesta l’edició numero 33, i s’aposta per
mantindre aquesta festa. Un del èxits de les 13 hores, es la gran varietat de modalitats esportives, i que no soles
existeix eixe dia les diferents competicions esportives, si no moltes altres activitats lúdiques i recreatives fora de
competició.
6. 24 hores esportives
Saül.- parla ara de les 24 hores esportives de Cocentaina, son diferents a les 13 hores. Suposa un esforç per
part de les diferents entitats membres del Consell Local d’Esports ja que son aquestes les que plantegen les
activitats, horaris i funcionament de les seues 24 hores, des de la regidoria donem suport i ajudem per poder fer
possible un esdeveniment a l’altura de l’esport local. Cada entitat té que formar part de les 24 hores, i té que fer
arribar la proposta amb temps per poder coordinar-ho tot i es puga facilitar la feina per part de tots els implicats.
Pel que fa a l’acte de cloenda, aquesta edició numero 35, es realitzarà com l’any anterior, i l’entrega dels trofeus
serà en les pistes i instal·lacions on es realitza la final de cada una de les modalitats, es important per a açò el
passar la programació per a organitzar l’activitat i l’entrega del trofeus.
Santi.- pregunta si hi han activitats durant tota la nit o es pararà.
Saul.- respon que tindrem un descans de 03:00 a 08:00 del dissabte 15 de juny, en el que les activitats de les
diferents modalitats pararan.
Ximo Corbi.- pregunta si hi ha acte d’inauguració de les 24 hores, i si les entitats que plantegen activitat soles
per al dissabte, poden seguir plantegen activitat soles el dissabte.
Saul.- respon que no tindrem acte inaugural, a les 20:00 del divendres 14 tindrà lloc els primer partits, i es
donarà per iniciades les 24 hores. També respon que cada entitat es planteja les seues 24 hores i si ho
plantegen per a dissabte per suposat poden fer-ho dissabte.
Milagro Purificacion.- pregunta per les novetats d’aquesta nova edició.
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Saul.- respon que el dissabte a les 10:00 tindrà lloc una cursa, organitzada pel soca-run, d’inscripció gratuïta.
Tindrem el circuit de BMX exhibicions al llarg del dissabte. Recuperem la competició de tennis taula, a més de
diferent exhibicions com puguen ser Rugby, el Spinning i el taekwondo. I com ha novetat més important, durant
el divendres i tot el dissabte tindrà lloc una competició de Skate i exhibicions, amb premis i molta ambientació.
7. Gala de l’Esport
Saül.- comenta que aquest any tindrem la 13 edició de la gala de l’esport. L’ajuntament de Cocentaina continua
apostant per aquesta gala, i hui en dia es pot dir que continuem fent i podem continuar fent aquest
esdeveniment. Recordar que existeix un reglament i que sou els propis clubs els que plantegeu els nominats i
els que defendreu a aquestos.
Demana de la implicació per part de tots per a dur a terme la gala, i que qualsevol cosa per millorar, novetats,
mencions, idees... tot el que siga per millorar i continuar amb aquest format de gala, ho feu arribar, totes les
idees son benvolgudes i es treballa a la comissió permanent per donar forma.
Ja podem anar pensant els possibles nominats, no sent precís que siga del mateix club al que nominar, es pot
nominar esportistes d’altres clubs, sempre que es defenga la nominació. Hi ha que fer partícips a tots i que es
coneguen els nominats.
8. Nous Projectes.
Saül.- recorda que es vol tindre un bon fil de comunicació entre usuari-club i regidoria, i tot amb la finalitat de
millorar les instal·lacions. Per part dels usuaris i del clubs es deu d’informar de tot el referent a instal·lacions, i es
farà el que es puga per tal d’arribar a tot. Esta fent-se un treball per reconvertir el camp de “la via”, i necessari
pel desgast que té “la morera”. S’ha fet una obra molt important al gimnàs de l’institut i ja s’ha finalitzat i
inaugurat. També està treballant-se en la superfície de la pista coberta per poder donar més utilitat a aquesta
instal·lació. A més, amb les barreres arquitectòniques s’ha millorat i s’ha actuat, però encara es té que fer molt
més i millorar aquest aspecte. I es treballa per millorar les zones annexes a les pistes i diferents instal·lacions.
A les reunions abans esmentades, amb els diferents clubs del consell, hi han 3 preguntes que son igual per a
tots, i que marquen la relació, comunicació entre regidoria i club, sent esta molt important per a la millora
comuna.
Vicent Belda.- comenta que el ciclisme es l’esport més internacional a Cocentaina, com a president del club
ciclista vol reivindicar una instal·lació per a poder crear una escola de Ciclisme, reivindicar açò una vegada més
Saül.- respon que aquest es un treball que es té que fer per part de tots i del club. Es tracta a més de prioritzar
els recursos dels que disposem a l’ajuntament i a la regidoria.
Ximo Corbi.- aprofita aquest punt per a informar de l’estat de l’habitació de l’escacs, de la finestra i la terrassa,
per intentar fer una actuació mínima i poder millorar açò de cara a l’hivern.
9. Despatx extraordinari.
Saül.- vol agrair i fer arribar saludes als veïns o entitats que ens han representat al llarg de la temporada.
Club Bàsquet Iris Contestà- per la seua lliga aconseguida i ascens de categoria,
recuperant el bàsquet a Cocentaina
Lucas Torro- per guanyar la lliga amb el Real Madrid i disputar la copa del rei
Yoli Cantó- per guanyar el campionat d’Espanya de futbol sala femení
per seleccions autonòmiques
Montse Brotons- per formar part d’una preselecció per a la selecció espanyola de bàsquet
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HC Cocentaina- per l’organització de la fase sector en dos categories, i la possibilitat
d’organitzar un europeu
Rafa Valls- per disputar el giro d’Italia i finalitzar en el 29 lloc
David Belda- per quedar campió en el premi de la muntanya a la Volta a Burgos
10. Torn obert de paraules
Vicent Belda.- informa de que el proper dia 3 d’agost tindrà lloc el trofeu Sant Hipolit al passeig del comtat.
Pep Molto.- comentar que ara que ve el bon temps, que els conserges passen i peguen la mira per les pistes de
petanca i que les condicionen un poc.
Ximo Corbi.- informa que a la Conselleria ha eixit una subvenció per a organitzar esdeveniment esportius, que
tots estem en temps per a presentar les sol·licituds.
Milagro Purificacion.- fa un parell de preguntes, la primera respecte al gimnàs de l’institut, si ja han tornat a
l’activitat en aquesta instal·lació, ja que la F.P.A. no ha pogut disfrutar en tot el curs del gimnàs. I la segon, que
en resposta a la carta que es va presentar l’any passat referent a les queixes a la piscina, si s’ha plantejat i
estudiat alguna solució per poder arribar a la sol·licitud que es feia.
Saul.- respon a les preguntes, primer el gimnàs de l’institut està inaugurat des de les passades 13 hores
esportives el dia 18 de maig, i els cursets de la F.P.A. els finalitzaran en aquesta instal·lació. Sobre la carta
referida a l’ampliació d’horari de piscina en juliol i el tema de la capacitat dels vestidors, aquest estiu en juliol
l’horari s’amplia en 30 min. de 19:15 a 19:45 totes les vesprades de dilluns a divendres, i el vestidors han tingut
una menuda obra per poder albergar més capacitat, a banda de la utilització de vestidors annexos a la piscina
per poder donar més cabuda.
Santi Perez.- pregunta si està previst tractar al camp de futbol el tema dels mosquits, ja que es un problema tots
els estius i pareix que aquest estiu serà fort en quant a mosquits.
Saul.- respon que ja es va tractar aquest tema, ens van posar en alerta i ho parlarem amb el regidor encarregat
Fernando Albors per veure que es podia fer, ell es va posar en contacte amb una empresa de plagues.
Santi Perez.- pregunta ara per la publicitat al poliesportiu, si s’ha de reprendre aquest tema, si hi ha alguna
proposta , si es treballa des de la regidoria?. Si alguna empresa vol el tema de la publicitat a qui té que dir-ho?.
Saul.- respon que aquest tema va ser una iniciativa per poder ajudar als clubs, però es va iniciar en el pitjor
moment i no ha eixit com s’havia previst. S’ha retirat tota la publicitat de totes les instal·lacions i s’ha trencat
aquest contracte. Ara es deu de regular aquest aspecte de la publicitat per poder explotar tots els espais que hi
han al poliesportiu. Si alguna empresa vol gestionar aquest assumpte que es pose en contacte amb la regidoria
d’esports i desprès es farà arribar a intervenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 22:00 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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