Sessió 25/03/14
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2014.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
COL·LEGI SAN FRANCESC D’ASIS, CLUB PATINATGE ARTISTIC COCENTAINA, CLUB BALONCESTO IRIS
CONTESTANO, CLUB PILOTA COCENTAINA, CLUB TENNIS COCENTAINA, CONTESTANO CALITX, GRUP
D’ESPLAI ESPORTIU FUTBOL SPORTING CONTESTÀ, HOQUEI CLUB COCENTAINA, CLUB CAZA Y TIRO
COCENTAINA, CLUB DEPORTIVO PO EUN COCENTAINA, CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTÀ,
C.D.CONTESTANO, CLUB YE FAKY F.S., CLUB DE AJEDREZ COCENTAINA, G.R.E. FUTBOL SALA CASTELL DE
COCENTAINA, MOTOCLUB COCENTAINA, COCENTAINA C.F., CENTRE D’ESCALADA I ESPELEOLOGIA
CONTESTÀ, ASSOCIACIÓ DE VEINS DE COCENTAINA, BORJA JORNET, ANTONIO CORTES, JAVIER ESTEVE,
RICARDO MONCHO, MARCOS SOLBES.

President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia vint i cinc de març 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. Nous membres consell local d’esports.
Saül.- pren la paraula per informar de les noves incorporacions, nous membres, com a canvis dins dels
representants dels seus respectius partits politics. Aquestos canvis ja varen passar per comissió informativa i per
plenari, estem parlant de Antonio Cortes per Esquerra Unida i de Borja Jornet pel Partit Popular, que ja varen ser
presentats a la passada comissió permanent.
Per altra banda també, informar que per part del Compromís, volen formar part del consell local d’esports, així
ho varen fer arribar i ara votarem per donar cabuda o no a aquest partit polític al consell. Cap mencionar que es
en caràcter d’oient, amb veu però sense vot, i que com a representant tindrem a Javi Linares.
Resultat de les votacions van estar:
-Vots a favor:
15
-Vots en contra:
0
-Abstencions:
10
Compromís passa a formar part del consell local d’esports com a oients, amb veu però sense vot.
3. Projecte reforma integral del poliesportiu. Situació.
Saül.- informa en aquest punt de la situació que s’encontra aquest projecte, a la comissió permanent si que
s’està més informat sobre el projecte pel seu caràcter mensual. Es va presentar un esborrany del projecte de
reforma integral del poliesportiu amb una partida pressupostaria bianual de 500000 euros, el qual arreplega una
sèrie de millores per a les instal·lacions del poliesportiu. Açò es presenta i s’informa de tot, i sobre tot la idea es
tira enrere pel tema del camp de futbol, de la reconversió del camp de terra a gespa artificial. Sent no soles una
actuació del camp de futbol el que arreplega el projecte, si no un conjunt d’actuacions de millora del poliesportiu.
Totes estes millores s’han arreplegat durant molt de temps, des de la comissió, del consell, dels clubs,
usuaris...tot idees per a millorar, i arreplegat al punt de l’ordre del dia (Nous Projectes) de les reunions que
sempre s’ha posat des de fa temps. Amb açò no es vol crear cap polèmica ací dalt, estem orgullosos de que es
parla d’esport a Cocentaina, sempre a costat d’entrar inversió al poliesportiu, i les despeses econòmiques per
poder fer qualsevol actuació son molt elevades, tenim una oportunitat molt bona per poder millorar el nostre
poliesportiu. El projecte no deixarà de ser un document en el qual anar treballant, tant si es destina la partida
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com si no. Al final decidiran els que tinguen que decidir, s’han fet moltes reunions, s’està parlant amb federació
per veure si podem optar a alguna ajuda que ens facilite la despesa tant important.
Ximo Corbí.- Pregunta que exactament la pancarta que hi ha penjada a l’accés del poliesportiu, que és?,
comenta que al futbol s’estan realitzant actuacions de millora, i reivindicar una cosa així i amb mesures de
pressió com la pancarta, quan ja s’està invertint diners al futbol, no ho veu del tot encertat, ja que, encara que
tinguen tot el dret, en altres esports i altres instal·lacions també es té que invertir.
Saul Botella.- contesta que el camp de futbol és una de les actuacions a realitzar dins del projecte, es una
reforma integral, si que es veritat que unes de les prioritats es la reconversió del camp de futbol. La pancarta es
una demanda més d’un grup considerable en numero de gent i d’usuaris dins de les instal·lacions del
poliesportiu. Es treballa per millorar les instal·lacions, totes elles.
Pep Ripoll.- comenta que ha sentit parlar de la federació, pregunta si es pot comentar com està la situació,
reunions, contactes...? i per altra part, ha sentit campanades de que el projecte del camp de la Via s’ha
demanat, el projecte del “Camp de futbol de La Via” el varen redactar un tècnic (municipal o no ho desconec) i
l’executaria una empresa que prèviament va dipositar una fiança. Independentment del tècnic redactor del
projecte hi hauria per part de l’ajuntament un tècnic supervisor de les obres. Acabades les obres i si no es
detecten defectes a corregir amb càrrec a la fiança, aquesta es torna a l’empresa constructora i el ajuntament
rep l’obra. Si passat el temps (fa menys de 10 anys de la inauguració) apareixen defectes de disseny, serà
responsable el tècnic redactor i, si els defectes son d’obra, serà responsable l’empresa constructora. Per a
determinar les possibles responsabilitats seria convenient estudiar en Comissió Informativa i amb
l’assessorament del tècnics del nostre ajuntament dites qüestions i evitar les despeses que ja es varen fer amb
l’adquisició de terrenys, redacció del projecte i execució.
Saul Botella.- contesta a la pregunta de federació, dient que si que s’han mantingut un parell de reunions amb
ells, l’última va ser a la gala de la federació fa uns dies arrere, varem aprofitar per parlar amb el president de la
FFCV, ell ja sabia del tema i coneix la situació, no es va comprometre a dir una quantitat econòmica perquè no
pot saber-ho encara. La federació encara no ha assignat els seus recursos a les diferents federacions
autonòmiques, pel que no pot aventurar-se a dir un numero, però si ho coneix i volen apostar pel projecte.
Respecte al projecte anterior del camp de la Via, desconeix si han demanat aquest, a part de que es una
actuació abans d’entrar ell com regidor d’esports i no es un projecte que conega.
Sergio Oltra.- vol comentar i parlar en nom de les 3 entitats esportives de futbol, que la pancarta col·locada a
l’accés no es un queixa a l’ajuntament per no fer o deixar de fer per l’esport i el futbol, es una informació que
volem fer arribar a l’usuari i al poble de Cocentaina. No podem créixer més i no tenim més disponibilitat d’horaris
d’instal·lacions, sabem que hi ha una possibilitat de millorar les instal·lacions i en concret per a nosaltres el camp
de futbol, i està treballant-se per a que arribe a bon lloc.
Dani Ragues.- també referint-se a les 3 entitats esportives de futbol, comenta que el projecte no es soles el
camp de futbol, que si que es l’actuació amb el cost més elevat, però que es tracta d’una reforma integral del
poliesportiu. S’han realitzat altres accions a part de la pancarta, hem anat a la radio, s’han arreplegat firmes... la
intenció no es altra que donar a conèixer la situació i que arribe a la major quantitat de la gent possible, que
arribe a tots els nivell, inclòs federació perquè açò ens pot obrir alguna porta per fer possible el projecte.
4. Programa gestió i control d’accés al poliesportiu. Actuacions.
Saül.- pren la paraula per informar de tot el que s’està fent al respecte d’aquest punt i el sentit tant important que
té per a l’esport local. No s’ha inventat res ací dalt, ja que ens regula l’ordenança fiscal que es igual per a tots, a
partir d’ací del que es tracta es de posar ordre i de que tots tenim que complir aquesta ordenança. Aquest
programa que ja fa un temps que conviu amb nosaltres, es una eina molt bona per poder vendre el poliesportiu
de portes cap a fora, de que coneguen el que es mou ací dalt a les instal·lacions, volem vendre que el
poliesportiu està ple, que té vida, té usuaris... i aquest programa ens facilita aquesta informació. Amb eixos
números i gràcies als esportistes i els clubs, ara si podem dir que el poliesportiu està ple, sent de dilluns a dilluns
1140 esportistes els que passen pel poliesportiu, sense comptar els equips visitants que venen per a disputar el
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partits oficials i/o amistosos. Podem dir que es la instal·lació local, l’edifici municipal amb més ús, el més
important. Aquesta es una gestió amb dades que varem iniciar a la piscina i va anar molt bé, ara tocava a les
instal·lacions i teníem que iniciar-ho, saber que anàvem a rebre galtades, però es creu en crear eixa cultura i un
respecte esportiu que mereix un poliesportiu. Ací tenen tots les portes obertes per plantejar i poder fer mil
activitats, dins d’una ordenança i d’un ordre i respecte esportiu. Els usuaris estaven demanant-ho, perquè tenim
que fer sentir-se bé al que creu amb açò i el que compleix l’ordenança.
5. Consell de participació ciutadana. Reglament.
Saül.- vol fer memòria que al consell de juliol, va estar present la gent que va formar part de la creació d’aquest
consell de participació ciutadana. Tots els consells ara dependran d’aquest gran consell creat. Es varen
arreplegar moltes idees del consell local d’esports per a crear aquest nou, ara es dissoldran tots els consell i es
crea una regulació en el que tots els consells quedaran supeditats al consell de participació ciutadana. Tots
estos no deixen de ser consells consultius, es una aposta ferma i important per que és el ciutadà el que té que
decidir pel seu poble.
Ximo Corbi.- comenta que hem rebut un correu electrònic dient que es dissol aquest consell i que tenim que
presentar al representant al nou consell.
Saul.- respon que tot de moment funciona igual, però que es té que formalitzar així, es dissolen tots i creem el
nou que depèn de consell de participació.
6. 13 hores esportives i 24 hores esportives.
Saul.- pren la paraula per informar de que un any més arriben les 13 hores (17 de maig) i 24 hores esportives
(14 de juny). Demana per part de tots la col·laboració que hem tingut en totes les edicions per a que tinguem
una festa de l’esport local al nivell que correspon. Estem ja en l’edició numero 34 de les 13 hores i l’edició
numero 36. en les 24 hores està tot enfocat al dissabte però hi ha competicions divendres per a les activitats de
més necessitat horària. Les entitats i els clubs son les que plantegen i fan arribar al coordinador les propostes.
En 13 hores podeu col·laborar en qualsevol cosa i tota ajuda es bona, participant així dels xiquets i de l’esport
local.
Javier Martí.- comenta el no fer-ho coincidir en altres actes com 24 hores d’altres llocs, festes locals, etc...
7. Despatx extraordinari.
Saul.- aquest punt de caràcter informatiu i com hem fet a la comissió permanent, farem un repàs de les activitats
que hem realitzat i que tenim per davant. S’està treballant molt amb les federacions esportives de diferents
modalitats esportives, açò ens du a poder fer diferents autonòmics, provincials, tornejos federats puntuables,
jornades de tecnificació... açò ens farà créixer com a poble i sobre tot esportivament. Federacions com la
d’espeleologia i escalada, futbol, patinatge, escacs, tennis, bàsquet... tindre contactes amb tots ells i quant més
millor per poder plantejar multitud d’activitats.
Un altre tema a comentar, referent a l’Elx de primera divisió, fa un temps varem enviar un correu electrònic
informant d’açò, es pot realitzar un conveni amb ells, no es necessari de ser una entitat de futbol, pot ser de
qualsevol esport, podeu informar-se i si vos interessa contactar amb ells sense compromís.
També comenta que al poliesportiu hi ha una pàgina de facebook, a part de la pàgina web de l’ajuntament, ací
muntem informació referent a tot l’esport local i les activitats que es realitzen. Teniu tota l’activitat esportiva i la
cartellera del cap de setmana. Es important que ens feu arribar tota la informació i les activitats que es realitzen
al vostre clubs, tenim que fer-ho arribar a la gent i donar difusió, si ho feu arribar intentarem donar la major
difusió possible.
Per últim, en quant a la subvenció ordinària, ja està publicat en el B.O.P i ja podeu presentar les sol·licituds a
l’ajuntament, hi ha 30 dies hàbils, això vol dir que fins el 17 d’abril podeu presentar-les.
8. Torn obert de paraules.
Ximo Corbí.- pregunta referent a la subvenció ordinària, que aquest any hi ha dos fulls a la sol·licitud, si
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presentem el full 2, marcant els documents que hi ha al full com ha presentats ja, no serà necessari res més?
Saul.- contesta que al full 2 s’ha d’indicar a la part superior on ho indica, el Nº d’expedient o la data de l’entrega
de la sol·licitud a l’ajuntament.
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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