Sessió 29/11/13
Assemblea Consell Local
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2013.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
COL·LEGI SAN FRANCESC D’ASIS, CLUB PATINATGE ARTISTIC COCENTAINA, COL·LEGI SAN JUAN
BOSCO, CONTESTANO CALITX, ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA LA MONTAÑA, CLUB
BALONCESTO IRIS CONTESTANO, CLUB TENNIS COCENTAINA, CLUB CAZA Y TIRO COCENTAINA,
CLUB DEPORTIVO PO EUN COCENTAINA, CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTÀ, C.D.CONTESTANO,
CLUB YE FAKY F.S., G.R.E. FUTBOL SALA CASTELL DE COCENTAINA, MOTOCLUB COCENTAINA, CLUB
BTT MONTCABRER, CENTRE D’ESCALADA I ESPELEOLOGIA CONTESTÀ, CLUB PETANCA
CONTESTANIA, CLUB DE AJEDREZ COCENTAINA, C.D. EL CONVENT, COCENTAINA C.F., ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS DE COCENTAINA, RUBEN MUÑOZ, JAVIER ESTEVE, MARCOS SOLBES.
President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia vint i nou de novembre 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.
L’acta anterior s’aprova per unanimitat.
2. Gala de l’Esport 2013. Nominacions, Guardonats.
Saül.- pren la paraula per parlar sobre la gala de l’esport 2013. Ja s’ha vingut de fa uns temps cap ací treballant
sobre aquesta, i es va deixar un termini de temps per arreplegat les diferents nominacions que ens heu fet
arribar les diferents entitats a la regidoria. Estes nominacions s’han recopilat i publicat, tant a la pàgina web de
l’ajuntament com al facebook del poliesportiu, com ho marca al reglament. Hui passarem a les votacions de les
diferents categories guardonades i coneixerem als diferents guardonats per a la gala 2013. Es un festa de
l’esport local, la gala la fan realitat els mateixos esportistes, i és el reconeixement d’aquestos als esportistes o
entitats que han destacat al seu esport. Una vegada votats els guardonats, es farà arribar la noticia a tots ells, i
començarem a treballar per dur a terme l’esdeveniment que aquest any tindrà lloc el dia 27 de desembre a les
20:15 al Centre Cultural El teular. Per als esportistes serà una bona data, ja que tenen paro competitiu i son dies
que tornen a casa per estar amb la família.
Ivan.- pren la paraula per a nombrar a tots els nominats de les diferents categories que es guardonen,i passar a
la votació de totes elles.
1.

2.

Millor escola esportiva:
o Hoquei Club Cocentaina
o Escoles Esportives Municipals Futbol 8 Aleví
o Club Bàsquet Iris Contestà
o Abstencions

12
1
5
2

Millor Col·laborador Esportiu
o Marcos Martínez Beneito
o Juan Santacreu
o Toni Moriana
o Abstencions

8
8
2
3
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Com empaten en vots Marcos Martínez i Juan Santacreu, es torna a realitzar una votació amb ells dos sols:
o
o
o
3.

4.

5.

6.

Marcos Martínez
Juan Santacreu
Abstencions

10
9
2

Millor Esportista Veterà
o Vicente Pla Espí
o Abstencions

18
3

Millor Club/Entitat Esportiva
o Club Bàsquet Iris Contestà
o Club Escacs Cocentaina
o Ye Faky futbol Sala
o Club Pilota Valenciana
o Abstencions

7
1
6
4
3

Millor Esportista Promesa
o Montse Brotons Pascual
o Abstencions

19
2

Millor Esportista
o Lucas Torró Marset
o Yolanda Cantó Lopez
o Abstencions

14
3
4

Quedant així els guardonats per a la Gala de l’Esport 2013:
Millor escola esportiva: Hoquei Club Cocentaina
Millor Col·laborador Esportiu: Marcos Martínez Beneito
Millor Esportista Veterà: Vicente Pla Espí
Millor Club/Entitat Esportiva: Club Bàsquet Iris Contestà
Millor Esportista Promesa: Montse Brotons Pascual
Millor Esportista: Lucas Torró Marset
A més, hi hauran dos mencions d’honor, i si algú té alguna aportació que la faja arribar i es tractarà. Una és per
a Malena Solbes, per la seua classificació i participació al campionat d’Espanya de patinatge artístic, sent la
primera patinadora contestana en aconseguir-ho. L’altre és per als esportistes d’elit locals, que cada un d’ells
han realitzat una temporada brillant, i es més que motiu de reconeixement per a ells, comptant amb la presencia
d’ells a la gala 2013.

3. Programa de gestió i control d’accés al poliesportiu. Dades.
Saül.- comenta sobre el programa de gestió i control d’accés al poliesportiu que és molt més que un control de
l’entrada al poliesportiu, és un seguiment de l’ocupació de totes les instal·lacions, ens permet traure dades de tot
tipus, defendre que al poliesportiu hi ha més gent de la que es pensem fent esport, i que aquest està molt però
que molt viu. Podem traure estadístiques dels diferents esports, les reserves per entitat, per modalitat, la
freqüència d’ocupació i ús de les instal·lacions. Així, podem treballar per millorar el nostre poliesportiu, fer-ho
més acordes als tipus d’usuaris i a l’ús de les diferents instal·lacions. Tenim que tindre documentat tots aquestos
números que es mouen al poliesportiu, i així podrem defendre projectes. Gràcies a aquest programa podem dir
que al poliesportiu hi han 507 carnets d’instal·lacions (majors d’edat), i 1074 usuaris (majors i menors d’edat)
que son d’una entitat o altra, però son usuaris fitxes al poliesportiu. Es tracta de fer un seguiment, estudi i
valoració de totes aquestes dades i necessitem l’ajuda dels clubs per a que creguen en aquest programa i ens
faciliten el poder recopilar totes aquestes dades.
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4. Nous Projectes. Pla director bàsic.
Saül.- pren la paraula per parlar sobre el pla director bàsic. Aquest sempre s’ha dut a la comissió permanent i en
comissions informatives, s’ha estat treballant sobre ell durant molt de temps, un treball arreplegat per tots,
usuaris, clubs, regidoria...i que arreplega les necessitats que té el poliesportiu. Per al pressupost municipal de
2014 s’obri una partida de 320.000 euros, ara toca parlar amb tots els partits politics, associacions...cal explicar
les actuacions i les necessitats del poliesportiu. Seran en una partida bianual de 320.000 en el pressupost de
2014 i de 180.000 en el pressupost de 2015. apostem sobre el poliesportiu de Cocentaina per desenrotllar i
millorar les instal·lacions, s’ha estat treballant sobre el pla director, i està parlant-se amb federacions, buscant
ajudes sabent que tot el que puga vindre serà benvingut. La pregunta de ¿qui ens ha dit açò? La contesten els
números, les dades, el poliesportiu està molt viu i ple d’esportistes, son ells els que demanen estes necessitats.
En poc temps farem una assemblea extraordinària per a parlar sols d’aquest projecte, per poder explicar-ho bé i
no crear dubtes. Es tracta d’una actuació, reforma, integral del poliesportiu.
Purificación Pascual.- pregunta si en estos moments es tan necessari , ja que es va parlar del camp de futbol, i
es va dir en el ple que es destinaria 200.000 euros per al camp de futbol.
Saül.- contesta que es tracta d’una reforma integral del poliesportiu, sent una de les millores d’aquesta reforma,
la reconversió del camp de futbol de la via. El camp de la morera està sobre utilitzat, i com be he dit abans es
una necessitat, i els números i les dades ens fan veure que es una necessitat. Està demanant-ho el degradat del
camp de la morera, i els propis usuaris en quant a una millorar de les instal·lacions que tenim.
Ximo Corbí.- pregunta que si en aquest pla director estaria contemplat una millora del pavelló municipal,
condicionar-ho millor, aclimatar-ho per a hivern, tindre unes millores d’una instal·lació que no s’ha millorat en
molt.
Saül.- contesta que es millora en tot el que es pot, el pavelló també ha tingut de moltes millores, el que es tracta
es d’arribar al màxim de instal·lacions i prioritzar en les necessitats. Les actuacions estan projectades però no
vol dir que siga això el definitiu. Com he dit abans son els propis usuaris, els esportistes, els que marquen les
necessitats i les prioritats.
5. Despatx extraordinari.
Saül.- vol comentar que des de fa un temps cap ací el poliesportiu de Cocentaina té una pàgina en la xarxa
social Facebook, qualsevol esdeveniment, activitat, el que siga, podeu fer-ho arribar per a publicar-ho, i tindre un
altaveu més per poder informar del que es fa.
També comenta que està treballant-se a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per poder contemplar altres
bonificacions i poder arribar a més gent amb la situació actual que tenim davant.
6. Torn obert de paraules.
Ximo Corbí.- pregunta per si tenim Wi-Fi al poliesportiu, i si podríem tindre.
Saül.- contesta que a dia de hui no tenim Wi-Fi obert, que teníem fa un temps, però es va llevar. Es un servei
que es podria donar, ho estudiarem i ho veurem.
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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