Sessió 11/03/2020
Assemblea Consell Local

Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2020.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
Cocentaina Club Futbol: Ricardo Bardisa Buades, Centre Excursionista Contestà: Hipòlit Cerdà Torregrosa, Club
d’Espeleologia i Escalà Contestà: Jose Salvador Insa Beneito, Club Ciclista Contestano: Vicente Belda Vicedo,
Club Caza y Tiro La Moderna Contestana: Dori Guillem Pastor, GRE Futbol sala Castell de Cocentaina: Óscar
García Escrivá, Club Patinatge Artístic Cocentaina: Montserrat Lucas Perez, Hoquei Club Cocentaina: MªLidia
Verdú Gisbert, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquín Corbí Martí, Club Aeromodelismo Alcocer: Antonio Angel
Pascual, Club Esportiu Patronat Cor de Jesus: Jorge Boyero Botella, Soca Run Club d’esports de muntanya:
Santiago Aparisi Martí, Ye Faky F.S.: Xavier Albero Moltó, C.D.Contestano: Laura Blanes, Associació NebbulahAcrobacia Aérea: Ana Llácer Lloret, G.P.M. PSOE: Pablo Carbonell Jordá, G.P.M. 03820-Compromís: José
Vicente Perea Miró, G.P.M. Unides Podem-Esquerra Unida: Miguel Angel Castelló Garfella.
President :
Octavio Cerdà Bernabeu
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les dènou trenta hores, del dia onze de març de 2020, es reuneixen a la sala polivalent del
Poliesportiu Municipal, les persones i entitats esmentades, totes elles integrants de l’Assemblea del Consell
Local d’Esports.
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors.
Iván.- Informa que de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior en data 25/11/2019, una vegada enviada a tots,
que hem rebut per correu electrònic de Ximo Corbí del Club Escacs Cocentaina una rectificació i amplificació del
que es va dir i que l’agradaria que apareguera en l’acta. Llig el que ens ha fet arribar i ho incorporem a l’acta.
‘‘Ximo Corbí.- vol fer constar a l’acta, que a la reunió anterior del consell d’esports, quan per part del representant del
Patronat, Rafa Ferri, va comentar que li pareixia una falta de respecte de cara a la resta d’entitats el traure de nou el tema
de la subvenció ordinària, que el que a mi sí em pareix una falta d’humanitat per part de la resta d’entitats de cara a una
entitat seria com l’escacs que ha treballat i dut el nom de Cocentaina, i que aquest any es quede sense ajuda de
l’ajuntament. L’any passat el club va rebre 986€ i ara els posaré jo de la meua butxaca.
Ací és interromput per Vicent Fenollar del Cocentaina Club de Futbol, queixant-se que torna a traure el tema de
quedar-se fora de la subvenció, i manifesta que el Cocentaina Club Futbol es va quedar fora de la subvenció fa
uns anys, i ningú de les altres Entitats li va defensar ni tan sols la nostra, i no anava traient el tema
contínuament. Ximo Corbí li va preguntar el motiu de quedar-se fora a la qual cosa Vicent breument li ho va
explicar, al que Ximo li va donar el seu suport en aqueix moment, i que si fa anys no va ser així és perquè no
estaria en la reunió i per tant no sabria del cas. Ximo li va indicar que tornava a traure el tema per a aclarir
l'assumpte de l'acta, i que té dret a tornar a traure-ho quan es tracten aquests temes de les subvencions. Que
no ens barallàrem entre nosaltres ja que som dues Entitats perjudicades per la falta de solidaritat de les altres. I
continua comentant altre tema, que la regidoria d’esports ha invertit molt en instal·lacions i altres coses, camps de futbol,
pista patinatge, canvis de superfície... Però després de molts anys en les aules de dalt del pavelló no s’ha fet res, es tindria
que fer alguna cosa per millorar, teniu pensat fer alguna actuació al respecte?, aparells d’aire calent i fred, llums i
instal·lació elèctrica, finestres... També comenta un altre punt, que si es fa ús de l’aula on realitzen les classes d’escacs per
a alguna activitat, reunió, etc...que per favor es tinga cura del material i de la neteja de l’aula, i que es quede com abans
d’entrar a utilitzar l’aula.’’
Iván.- Referent al text rebut per Ximo Corbí l‘incorporem i tos els presents donen l’aprovació de l’acta amb la
modificació d’aquesta.
2. Subvenció a clubs i entitats esportives del municipi de Cocentaina. Modificació.
Octavio.- Informa que el primer que volem és intentar i fer el possible per a poder agilitzar els terminis de tot
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aquest procediment de la subvenció, per a poder fer arribar a les entitats que s'han de rebre l’ajuda aquests
diners quant abans per a que puguen fer front a les seues respectives temporades esportives. La idea és traure
quant abans les bases i així poder iniciar prompte els tràmits i veure si es pot agilitzar tot el procés per no
demorar els pagaments. Ara bé, per poder iniciar el procediment, el primer pas serà aprovar i publicar les
bases , i és ací on tenim que decidir si aprovem una modificació d’aquestes bases o es quedem amb les que ja
tenim de fa molts anys. Els canvis passen per una modificació dels criteris de valoració i dels seus % a l’hora de
puntuar aquests criteris que ara detallarem un per un. Nosaltres des de la regidoria hem estudiat i fet diferents
proves amb diferents modificacions d’aquests criteris, i ara vos presentem un esborrany que pensem s’adapta
prou bé a la diferencia d’entitats esportives que tenim representades al consell local d’esports. Anem a veure els
actuals i la possible modificació i anem comentant si teniu qualsevol dubte o suggeriment.

CRITERIS ACTUALS

ESBORRANY DELS NOUS

Durant un bon temps s’obri un debat comentant punt per punt els 7 criteris de valoració, dels que s’arrepleguen
de diferents membres que participen del debat, els següents punts per tindre amb compte:
•

•

Es creu molt convenient que les entitats esportives que realitzen durant la temporada diferents
esdeveniments esportius siguen excepcionals o siguen repetitius als llarg de les diferents temporades
que es contemplen i que entren en els criteris de valoració.
També que es tinga en compte tot tipus de competició esportiva que realitzen les entitats, ja siga a nivell
de federació o a nivell de clubs, aclarir el concepte de competicions oficials i no oficials, i que es tinga
en compte la competició que està fora del marc de la federació esportiva corresponent a cada esport.
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•

Que es tinga en compte les taxes i diferents despeses que s'han de realitzar per part dels clubs per
poder participar a diferents competicions, siguen federatives o no.

Octavio.- comenta que amb aquesta proposta que vos presentem el que es pretén es poder arribar a ajudar a
les entitats esportives que més despeses tenen al llarg de la seua temporada esportiva, així com fomentar més
l’esport base i ajudar als que estan en competicions d’un calendari federat, regular i exigent de competició de
setmana sí setmana també, i el que suposa la gestió continua i de desgast que venen donades per les
característiques que marquen les diferents federacions.
De tota manera i després de debatre tots els punts, s’acorda que s’enviaran per correu electrònic a tots els
membres del consell, la modificació de criteris que hem comentat, s’estudiarà per part de cada directiva de cada
entitat, i durant dos setmanes ens fareu arribar les consultes, propostes, etc... enviant també per correu
electrònic qualsevol assumpte o suggeriment per a contemplar als criteris de valoració. Des de la regidoria
d’esports ho valorarem, estudiarem i de nou, farem una última proposta de modificació de criteris. A la propera
reunió, que serà el dimecres 25 de març a les 19:30, la presentarem i la votarem. A favor per a que siguen els
criteris nous els que tindrem a les bases de la subvenció, o en contra, i continuarem així amb els mateixos que ja
teníem dels darrers anys.
3. 13 hores i 24 hores esportives 2020.
Iván .- Informa de la data dels dos esdeveniments. Les 13 hores esportives seran el dissabte 16 de maig de
2020. I les 24 hores esportives seran el divendres 12 i dissabte 13 de juny de 2020. Comentar que el concurs del
dibuix del cartell anunciador de les 13 hores esportives ja està als col·legis i a final de març ja tindrem dibuix de
cartell. I que per a les 24 hores, el dissabte 13 de juny inaugurem la temporada de piscina com es tradició i
sempre que hem pogut ho fem coincidir amb les 24 hores esportives. Per altra part, animar a tots vosaltres, les
entitats del consell, a participar tant a les 13 hores com a les 24 hores, proposar activitat i formar part d’alguna
manera o d’altra de la festa de l’esport local, tant per als més menuts en el cas de les 13 hores, com per als més
majors en el cas de les 24 hores.
4. Despatx extraordinari.
Octavio.- comenta que pel que fa a la pista central, estem esperant a aprovar els pressupostos de 2020 per a
poder realitzar l’obra de la substitució de la superfície de la pista, que de moment i per afrontar les competicions
de 13 hores i de 24 hores es realitzarà una reparació com la que vàrem fer l’any passat, per poder tenir
competició i així poder disposar de més temps fins que fem l’actuació de substitució.
Per altra part, pel que fa al bar del poliesportiu, estem esperant a que en breu es redacte el plec de condicions
final i el publiquen per veure quan tornem a obrir el servei del bar, va vindre el fuster la setmana passada per
acabar el treball del que es va deteriorar per les plogudes que varem tindre.
Per últim, en la piscina tenim un projecte per a realitzar, que consta de dos parts, una és la remodelació integral
dels vestidors de la piscina, i l’altra l’entorn i el tancament de les piscines. Intentarem arribar abans de la
temporada d’estiu a alguna d’elles, però si per temps no donara temps, ho faríem en tancar la temporada de
piscina i preparar l'execució per a 2021.
5. Precs i preguntes.
Iván.- comenta que de part de Ximo Corbí ens ha fet arribar un suggeriment de millora per al poliesportiu, es
tracta de col·locar sabó i seca-mans als WC del poliesportiu municipal que a dia de hui no tenim. I informa de
que precisament referent a aquest tema, durant aquest matí s’han demanat dispensadors de sabó per a tots els
WC del poliesportiu i per tant en breu en tindre'ls els col·locarem.
Ximo Corbí.- A més dels dispensadors de sabó i seca-mans que seria una mesura prou ràpida de realitzar,
pregunta també si es te pensat realitzar alguna actuació de millora dalt a les aules del pavelló, com de finestres
per exemple, si hi ha o hi haurà alguna partida per poder anar realitzant millores en aquest sentit.
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Octavio.- contesta que estem mirant diferents pressupostos per a certes millores i poc a poc anar fent a les
diferents instal·lacions i edificis del poliesportiu, però que son moltes i algunes d’elles es demoren i tenim que
anar tancant projectes i actuacions abans de clavar-se en altres nous, però tota possible millora la tenim i
tindrem contemplada per a quan puguen anar realitzant totes elles.
Vicent Fenollar .- pregunta per la situació de la xarxa del fons del camp de la via, la que els postes varen caure i
encara està per solucionar, també pregunta pels vestidors del camp de via, si sabem o tenim alguna novetat al
respecte, i per últim, la toma d’aigua que teníem que mirar de col·locar al camp de la via, ja que no disposem de
cap punt d’aigua ni font allí.
Octavio.- contesta que la xarxa s'han de fer càrrec la empresa que va fer l’obra, ja que encara estàvem en
garantia, i la demora ha sigut per aquest assumpte, ja que no volien fer-se càrrec. Des de l’ajuntament els hem
enviat una notificació i fins el 13 de març tenen per a contestar i per a que siguen ells els que reparen els danys.
Pel que fa als vestidors del camp de la via, estaria previst per a 2021 sempre i quan tinguen finançament per
executar l’obra. La toma d’aigua no ho hem vist encara, però com hem comentat ho tenim previst, encara que
tenim coses retardades per anar fent i en molts casos depenem d’altres departaments i regidories en qüestió de
millores, obres, etc...
Jose Vicente Perea .- comenta dos coses per a tindre en compte i millorar de les instal·lacions, una és l’estat de
les peanyes de les faroles que hi ha al camp de futbol de la via, que en els marges han hagut solsides i ha anat
arrossegant terra, per mirar si hi ha perill de que cedisca i si seria convenient reomplir o reforçar la zona. L’altra
cosa, és l’estat de la pista de tennis de moqueta que els usuaris estan fent arribar el seu mal estat i que ja
comença a donar algun problema a l’hora de jugar en ella.
Octavio.- contesta que mirarem el tema dels màrgens per si tenim que reomplir com bé dius o fa falta reforçar
aquests per si s’han buidat de les plogudes, ho anotem per mirar-ho. L’altra tema de la pista de tenis sí que ens
ho han fet arribar els usuaris del tenis i ja estem mirant possibilitats i inclús algun pressupost que tenim ja per
anar veient opcions de substitució de superfície.
Mª Lidia Verdú .- comenta que al vestidor número 1 del pavelló pràcticament totes les finestres tenen els cristalls
trencats, per anar substituint i reposant aquests.
Octavio .- sí ho anotem també per anar reposant els desperfectes i el mobiliari que no està en condicions.
I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21:10 hores, dels quals, com a secretari, que ho
confirme, estenc i signe aquesta acta electrònicament.
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