Sessió 03/06/14
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 03 DE JUNY DE 2014.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
CLUB VOLEIBOL COCENTAINA, CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA, C.D. CONTESTANO, CLUB PETANCA
CONTESTANIA, CLUB YE FAKY F.S., COCENTAINA C.F., CENTRE D’ESPELEOLOGIA I ESCALADA, COL·LEGI
SAN FRANCESC D’ASIS, ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA LA MONTAÑA, COL·LEGI PUBLIC SAN JUAN
BOSCO, CLUB BALONCESTO IRIS CONTESTANO, CLUB PILOTA COCENTAINA, CONTESTANO CALITX, GRUP
D’ESPLAI ESPORTIU FUTBOL SPORTING CONTESTA, CLUB HOQUEI COCENTAINA, CLUB D’ATLETISME
SOCARUN, CLUB DEPORTIVO PO EUN COCENTAIONA, ASSOCIACIÓ DE VEINS DE COCENTAINA, BORJA
JORNET, ANTONIO CORTES, JAVI LINARES, MARCOS SOLBES.

President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia tres de juny 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. Consell de participació ciutadana, nou funcionament.
Saül.- pren la paraula per informar del primer punt de l’ordre del dia. Hi ha que dir que faltaven molts
representants de les entitats esportives per a formalitzar i crear el nou consell, per això els últims correus
electrònics per a que tots presentarem els nostres vocals i suplents d’aquest nou consell. Tenim hui ací a la
regidora Rosana Soler que ja va estar amb nosaltres per explicar el funcionament del consell de participació
ciutadana i del qual estem ara inclosos.
Rosana.- comenta que com ja sabem hi ha un grup de treball de fa uns anys cap ací, va estudiar el reglament i
ha sigut publicat i aprovat. La formació d’aquest consell ha tingut canvis, encara que vosaltres sou dels pocs que
no sofriran quasi canvis en el funcionament del vostre consell. Ara hi ha un reglament intern per unificar i a partir
cada un dels consell pot crear el seu propi dins dels mateixos criteris, s’unifica dins del reglament de participació
ciutadana.
Hui el que es tindria que fer es constituir aquest nou consell d’esport.
A part, hi ha alguns canvis com:
-La figura d’un vicepresident (no sent aquest polític)
-Per a convocar les reunions del consell es te que fer al menys en 48 hores d’antelació.
-Al menys es tenen que fer 3 reunions del consell a l’any.
-Es poden crear comissions de treball, si es creu oportú.
-Per a poder-se constituir el consell tenen que haver al menys 1/3 del membres presents a la reunió.
-Dos persones del consell d’esports tenen que assistir a les reunions del consell general de participació, el
vicepresident i un vocal del consell d’esports.
Es pot canviar el vicepresident i vocal cada cert temps, 1 any, 2 anys...
Aquest vicepresident i vocal es tenen que votar en ple, es pot deixar damunt la taula per a la propera reunió i
elegir aquest dos.
Una volta constituïts els 4 consells de participació: consell local d’esports, consell de cultura, educació i
tradicions, consell de benestar social i sociosanitari, i agenda 21, es constituirà el consell general de participació.
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3. Valoració 13 hores esportives.
Saül.- comenta que sempre es realitza una valoració a activitat passada, per a poder incorporar noves idees i
propostes per millorar en edició següents. Aquesta edició si podem dir que ha tingut més participació que
edicions anteriors, els clubs s’han implicat molt més, han volgut participar d’aquesta festa, i per això el donar les
gràcies a totes les entitats, les AMPES... gràcies a la implicació de tots ha significat l’increment de participació
en els diferents esports.
Pep.- vol fer una queixa sobre el dia de les 13 hores, ja que els monitors/entrenadors dels equips de futbol feien
els calfament a les pistes de petanca , quan tenen el camp al costat.
4. Activitats 24 hores esportives.
Saül.- aquest any tindrem l’edició numero 36 de les 24 hores esportives. L’entitat està oberta a participar
d’aquest esdeveniment esportiu, pel que es té que posar en contacte amb Ivan per a anar tancant totes les
activitats que es realitzaran i perfilar els horaris de totes elles. Aquesta edició es presenta amb molta activitat.
Tindrà inici el divendres 13 de juny fins a les 03:00 de la matinada del dissabte, i finalitzarà el dissabte 14 de
juny a les 22:00. S’escolten tot tipus de propostes per a millorar les edicions vinents.
5. Gala de l’esport 2014.
Saül.- encara que ho parlarem a l’ultima reunió de la temporada, ja estan finalitzant les diferents temporades
esportives dels diferents esports, pel que tenim que anar pensant en els possibles nominats als diferents
guardons que es premien a la gala. Quant abans tinguem les propostes, podem publicar les nominacions i que la
gent puga conèixer als diferents nominats i el perquè d’estar nominats. Demanen que els clubs participem de la
gala de l’esport.
Borja.- pregunta si com partits politics poden presentar a nominats per al guardons.
Saul.- contesta que si, tant entitats esportives com partits poden presentar, a la fi serà el consell qui votarà els
guanyadors. Comenta a més que fins que no tinguem els guardonats, no posarem data per a la gala de l’esport.
6. Despatx extraordinari.
Saul.- en aquest punt aprofitar per informar dels projectes que estan damunt la taula i dels que ja s’han realitzat.
Hi ha dos projectes en els que es treballa de fa un temps. Un projecte, el del camp de futbol de la Via, hi ha
reunions pendent amb el president de la federació valenciana de futbol, i ja s’han mantes reunions amb la
delegació d’Alcoi de la federació. I l’altre projecte, un pla de rehabilitació de la Diputació, un projecte per adequar
varies instal·lacions del poliesportiu, canvis de superfícies com la pista coberta, pista hoquei, pista blava de
bàsquet. Tenim el projecte per a presentar-ho, s’ha crescut pels 4 costats i tenim el treball recopilat de molts
anys, ara son altres els que tenen que decidir.
Per altra banda, s’amplia als vestidors de la piscina amb més dutxes, la magnitud dels usuaris no corresponia
amb els vestidors que teníem, a més, s’ha canalitzat l’aigua calenta des del pavelló fins els vestidors de la
piscina. S’ha millorat l’entorn de la piscina, ressembra de gespa... i el període de piscina s’amplia fins el 7 de
setembre.
7. Torn obert de paraules.
Javier Marti.- pregunta per la coincidència de dates en quan a esdeveniments de diferents poblacions de la
comarca, com seran les 24 hores esportives de Muro i la publicació de festes de moros i cristians a Cocentaina,
ja que es va comentar a reunions anteriors que faríem per coordinar-se amb les diferents poblacions per a no
coincidir amb actes.
Saul.- respon que no podem fer per a no coincidir amb ells en actes de diferent indol, si es va parlar per no
coincidir amb esdeveniments esportius, ací si podem coordinar-se per a no solapar-se, però no en altres actes.
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Pep.- comenta que als aseos dels vestidors de la Morera hi ha una W.C. que la seua tapadora no s’aguanta
elevada, pel que sempre esta baix i la gent orina en ella. A més comenta que la cisterna d’aquest W.C. malgasta
l’aigua i que deuríem de canviar aquesta per una més moderna. Per últim, comenta que al pàrking del
poliesportiu la gent no respecta la senyalització i tant al circular com al aparcar no fan cas de les senyals, deuria
d’haver més control i vigilància.
Saul.- al pàrking varem pintar fa res per reforçar la pintura de senyalització viaria. La gent aparca i no podem fer
res, soles cridar a la policia per a que vinga i si estan incomplint alguna senyal els multaran.
Toni.- comenta que hi ha que anar amb precaució dels pardals que tenim a l’entrada del pavelló, ja que es un
focus de malalties per els excrements dels pardals.
Saul.- es un tema que tindrem que veure amb sanitat per decidir que es fa en aquest cas.
Sergio Oltra.- comenta que si es te pensat fer alguna actuació als vestidors del camp de la Morera en el cas de
que l’actuació del camp de la Via no arribe. També pregunta per si es podria veure el centralitzar la megafonia
del camp i traureu a la taquilla del poliesportiu, per donar una utilitat millor i tindreu a la mà de qualsevol que ho
sol·licites.
Saul.- contesta que si no anara el camp es podrà valorar i es podrà veure de fer una actuació de millora. Es va
contemplar de centralitzar, seria interessant però encara tenen que valorar econòmicament els tècnics per a fer
aquesta actuació.
Joaquin.- comenta dels vestidors de la Morera, que a voltes a les clavegueres de dins fa molta olor, es concentra
una olor molt forta, per veure si es pot fer alguna cosa.
Saul.- contesta que periòdicament es veu si hi ha alguna cosa embossada, es pegarà una miradeta per veure
eixe olor d’on pot vindre

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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