Sessió 18/10/2021
Assemblea Consell Local

Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2021.
Hi assistissen les entitats i senyors/es següents:
Club Pilota Cocentaina: Joan Antoni Company i Albors, Cocentaina Club Futbol: Vicente Javier Fenollar Tomás,
Centre Excursionista Contestà: Hipòlit Cerdà Torregrosa, Club Espeleologia i Escala Cocentaina: Jose Salvador
Insa Beneito, Club Ciclista Contestano: Antonio Ribelles Ferrandiz, GRE Futbol Sala Castell de Cocentaina:
Oscar Garcia 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: Rafael Ferri Calatayud, Soca Run Club d’Esports de
Muntanya: Patricia Gilabert Piera, Club Ye Faky futbol sala: Xabier Albero Molto, Club Judo Cocentaina: Jose
Albadalejo Miralles, Club Ciclista Rafa Valls: Rafa Valls Ferri, 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-cinc hores, del dia díhuit d’octubre de 2021, es reuneixen a la sala
polivalent al pavelló 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.- Pregunta si hi ha alguna cosa de l’acta anterior a comentar.
No hi ha cap.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Temporada d’estiu 2021 i inici de temporada d’hivern 2021-2022.
Iván.- comenta que aquest estiu 2021 sí que hem tingut oferta esportiva referent a l’escola de permanència i
l’escola d’estiu esportiva. La matrícula no ha estat com la de l’any 2019, ja que encara en aquest 2021 hi teníem
de restriccions, però veníem d’un 2020 que no hi va haver cap oferta al respecte, pel que pensem que ha sigut
un estiu molt positiu. A més, pel que fa a la temporada de piscina els números de carnets han estat semblants
als de 2019 i 2018, i el funcionament s’ha desenvolupat sense cap tipus d'incidències a destacar.
Les dades han estat les següents:
Nombre d’inscrits/es a les Escoles d’Estiu i a Escola de Permanència:
2018
2019
2020
2021
PERMANÈNCIA
143
172
80
ESCOLES D’ESTIU
202
204
121
TOTAL XIQUETS
345
376
201
MATRICULATS
Nombre d’inscrits/es a dos esports en les Escoles d’Estiu:
ESCOLES D’ESTIU
2018
TOTAL ESCOLES D’ESTIU
202
DELS QUALS ESTAN
MATRICULATS EN DOS
100
ESPORTS

2019
204

2020
-

2021
121

99

-

23
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Matrícules per activitats:
ACTIVITAT
PERMANÈNCIA
NATACIÓ *
NATACIÓ ADULTS
MATÍ *
NATACIÓ ADULTS
VESPRADA *
TENIS MATÍ *
TENIS VESPRA *
AER-MANTAQUA.VESPRADA
BÀSQUET *
MULTIESPORT *
PATINATGE *
AERÒBIC
VOLEIBOL
JUDO
TOTAL MATRÍCULES
A L’ESTIU

2018
143
95

2019
172
98

2020
-

2021
80
70

8

5

-

-

22

26

-

19

53
5

57
-

-

26
-

19

19

-

15

33
16
22
14
15

32
20
17
20
9

-

16
-

445

475

-

226

PISCINA 2021
Carnets de piscina:
TIPUS DE CARNET
DE 6 A 17 ANYS
MAJOR 18 ANYS
FAMILIAR PRINCIPAL

2018
90
209
334

2019
94
224
326

2020
66
180
210

2021
152
197
313

Esposo/a 320

Esposo/a
307

193

291

Hijo/a 363

Hijo/a 348

244

381

1316

1299

893

1334

FAMILIAR

TOTAL

Accessos a la piscina 2021 ( 07juny - 05 setembre): 23.387*
(Accessos amb el carnet de piscina, en el període del 01 de juliol al 06 de setembre de 2020: 12.944)
Entrades i abonaments:
ENTRADA PISCINA DE 6 A 17 ANYS
ENTRADA PISCINA MAJOR 18 ANYS
BONO DE 6 A 17 ANYS
BONO MAJOR 18 ANYS

2018
1458
655
81
119

2019
2251
1394
77
145

2020
-

2021
-

3. Carnets d’instal·lacions temp. 2019-2020, temp.2020-2021 i temporada 2021-2022.
Octavio.- com ve sabeu, d’aquest tema que es va tractar a la reunió anterior, sobre tot els/les que teniu carnets
d’instal·lacions per a fer ús del poliesportiu per a poder entrenar i jugar, referent a la temporada 2019-2020 ja
vos varem avançar els imports en que es quedarien els carnets de la 19-20, el que ens quedava per definir era
la forma en la que sol·licitar i tramitar la devolució dels imports. Després d’intentar agilitzar i veure la manera
menys problemàtica per a poder-ho tramitar directament els propis clubs interessats i afectats, no s’ha pogut
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realitzar de cap de les diferents formes que es van plantejar, i finalment cada jugador/a deu de sol·licitar la
devolució individualment. Ja tots/es esteu informats/es i ja sabeu com es pot realitzar aquest tramit.
Pel que fa als carnets de la temporada 2020-2021, el procediment serà el mateix, una vegada que s’aprove pel
plenari les quanties en les que quedaran les taxes de la 20-21, es tindrà que sol·licitar individualment la
devolució de l’import.
Per últim, per a aquest 2021-2022 ja heu iniciat el procés de tramitació dels carnets i esperem que aquesta
temporada ja siga normal i sense contratemps.
Per altra banda, aquest curs esportiu des de la regidoria anem a iniciar la modificació de les ordenances fiscals
del poliesportiu, i a destacar en aquestes, contemplarem un ús d’instal·lacions tant individual com d’ús col·lectiu,
que realment és el que tenim a les nostres instal·lacions.
4. Subvenció local a clubs i entitats esportives del municipi de Cocentaina. Subvenció a joves
esportistes locals.
Octavio.- comenta que el termini per a presentar sol·licituds de l’ajuda finalitza el dijous 21 d’octubre de 2021,
els/les que encara no ho heu presentat ja sabeu que teniu encara uns dies i que podeu preparar i presentar-ho
tot, si teniu algun dubte al respecte podeu contactar amb Iván i ho mireu abans de dijous. Sabeu que un anys
més anem retardats amb aquest tema de les subvencions, però per unes coses i altres estem de nou de cara a
final d’any, així que si teniu tota la documentació i tots/es ho teniu bé, anirà el procés molt més ràpid i així
podreu disposar de les ajudes abans.
Ximo Corbí.- pregunta que si s’ha retardat enguany perquè els pressupostos es varen aprovar molt tard?.
Octavio.- contesta que s’ha retardat perquè els pressupostos es varen aprovar molt tard i perquè també ens va
pillar el mes d’agost en mig, i com l’any passat varem tindre problemes perquè ens va pillar agost en període de
sol·licitud, aquest any no hem volgut que ens passarà el mateix i hem tingut que esperar a setembre per a iniciar
el procés.
Octavio.- finalitza aquest punt, comentant que en unes setmanes eixirà la nova subvenció que vos varem
comentar de 5000 euros per a la concessió d’ajudes a joves esportistes del municipi de Cocentaina. Es tracta
d’una ajuda per als esportistes que no estan en cap dels clubs esportius que disposa ja d’una ajuda econòmica, i
que estan competint a cert nivell i amb bons resultats. En estar publicada vols la farem arribar i si coneixeu o
sabeu d’alguns/es joves ho feu extensible.
5. Despatx extraordinari
Octavio.- comenta una serie de projectes i actuacions que es tiraran avant al poliesportiu abans que acabe l’any,
tant gràcies al romanent positiu dels pressupostos de l’ajuntament com projectes que ja estaven en procés.
El canvi de superfície de la pista de tennis de gespa.
El canvi de superfície de la gespa artificial del camp de la Morera i banquetes noves per a aquest camp.
Els vestidors de la piscina que l’edifici es farà nou i l’entorn de les piscines i tancament d’aquest.
Fer-se en alguna gàbia per a emmagatzemament de material esportiu.
Una porteria d’hoquei nova.
I hem iniciat també 3 memòries valorades de 3 diferents futurs projectes:
La millora de la zona del «circuit del Pi» que consistiria en la realització de d’una zona per a rodar amb bicicleta,
ja que com bé sabeu, durant aquest 2021 s’han creat dos escoles de ciclisme en Cocentaina, una la del club
ciclista Rafa Valls i l’altra la del club ciclista Contestano, i amb els dos clubs tenen més de 60 xiquets i xiquetes.
L’altra seria la de poder cobrir la pista coberta, amb aquesta actuació podríem tindre un segon pavelló i no patir
els ajornaments d’entrenaments i de competicions per les inclemències del temps.
L’última d’elles, la de realitzar una ampliació al gimnàs del pavelló, tindríem així una considerable millora i
adequació d’aquest espai per a tot tipus d’activitats dirigides.
Joan Antoni Company.- pren la paraula com a vicepresident i representant d’esports al consell de participació,
per a informar al voltant de la nova proposta que vorà la llum al proper any 2022. Es tracta d’una gala a nivell de
tot el poble de Cocentaina, i que des del consell de participació ciutadana se li està donant forma i que entre les
coses de les que ja podem anar comentant, destaca que serà una Gala bianual, tindrà lloc entre setembre i
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octubre de 2022. Estarà representada i premiada per les diferents seccions de Cultura, Esports, Agenda 21,
Socio-Sanitari i Fira. La idea és que tinga lloc un dissabte i no un divendres com veníem realitzant la gala de
l’esport que coneixem nosaltres. Serà igualment en el teular. S’està pensant amb la idea de que vinga algú/na a
presentar-ho que tinga certa rellevància al món del periodisme o de la ràdio-TV per exemple. Encara hi ha molt
per tancar i s’està donant forma a l’esdeveniment. Entre premi i premi pot haver alguna actuació de ball, cant,
monòleg, etc... I el més destacable per a nosaltres, és que com a molt podríem tindre 1o 2 reconeixements per
a la secció d’esport, pel que cada dos anys, tindríem entre 1 i 2 premiats.
Octavio.- comenta que per part de tots/es que anem pensant ja en qualsevol categoria que ja ha destacat ho
que pensem que destacarà aquesta temporada, siga club, associació, escola, col·laborador/a, esportista...
Miguel Angel Castelló.- comenta que si reduïm tant dràsticament els reconeixements que van a donar-se a la
secció d’esports, els conceptes pels quals van a donar-se aquests reconeixements han d’estar molt més clars,
tindre uns criteris clars per a poder tant nominar com votar. A més, aporta que es deuria d’atorgar dos premis
per a esports, un premi a titul individual i altre com a col·lectiu.
Ximo Corbí.- comenta que pensa que és un error, que nosaltres com consell som sobirans/es i que ens imposen
que d’esports sols te que ser 1 o 2 cada dos anys no li pareix gens bé, així moltíssims/es esportistes i clubs es
quedaran sense reconeixent, i que en certa manera no podem formar part alguna de les decisions que estan
prenent-se al voltant d’aquesta gala.
Octavio.- és veritat que alguna edició ha costat d’eixir alguna categoria de nominats i que les votacions en algun
moment ha paregut que s’ha votat per votar, perquè era el que hi havia nominat. Sense desmerèixer a ningú,
perquè tots/es que han eixit ho han guanyat, però és veritat que es necessitava d’un canvi i es demanava en
certa mesura un canvi, i així podrem donar els premis amb molt més valor i significat. De tota manera del que
anem sabent i en tindre el nou reglament o bases de la nova gala, vos anirem informant, perquè encara està per
definir.
6. Precs i preguntes.
Ximo Corbí.- comenta que hi ha moltes inversions per a millorar instal·lacions del poliesportiu, però que la
regidoria d’esports s’ha oblidat d’afegir la millora de la instal·lació elèctrica del pavelló per poder disposar de
aparells elèctrics i que el sistema puga suportar-ho i que no salten els ploms, i el poder tindre aparells de fred i
calor i condicionar millor aquests espais.
També comenta que aquest diumenge passat, ha tingut lloc la 12 edició del torneig internacional d’escacs Fira
de Tots Sants on han pres part grans mestres, i han participat de Catalunya, Galícia... es va retransmetre en
directe per internet, i també diumenge de vesprada va tindre lloc el 23 intercanvi cultural amb la participació de
12 jugadors.
Informa de que enguany el club Escacs Cocentaina celebra el 25 aniversari, i que es celebrarà l’any que ve.
Per últim, pregunta que altres anys s’ha muntat a ràdio Cocentaina per a parlar com a entitat organitzadora
d’esdeveniments i per parlar de l’activitat pròpia del club en el programa especial d’esports, i que enguany no
s’ha produït aquesta entrevista ni s’ha informat de si es farà, o si pel contrari ja no tindran llocs aquestes
entrevistes.
Octavio.- contesta que respecte al tema de la llum del pavelló ho tenim en compte, però que no es tracta d’una
actuació senzilla, i que encara no s’ha mirat perquè depenem d'altres departaments per a poder començar a
treballar en una possible millora que tampoc sabem del que estem parlant.
Iván.- contesta respecte al tema dels programes d’esports de ràdio Cocentaina, que s’han iniciat fa sols dos
programes, fa dos setmanes, i que l’última setmana va ser per a parlar del congrés de muntanyisme de la
federació valenciana que tindrà lloc 22, 23 i 24 d’octubre al centre cultural el Teular. En alguns clubs ja hem
estat quadrant dates per a muntar a fer el programa d’esports a la ràdio, i com tots els anys, intentarem que tots/
es els/les membres del consell com a mínim passen una vegada pel programa.
Rafael Ferri.- pregunta fent referencia al punt anterior dels carnets d’instal·lacions, que com usuari que paga el
carnet per a jugar en la lliga de futbol 7 veterans, que si com a usuari no tenim número de carnet, número de
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fitxa, que no el sabem, o que com podem tindre-ho, perquè per exemple si vols vindre a jugar a tenis no tens
carnet ni número per a pillar reserva.
Iván.- contesta que el número de cada usuari/a se l’assigna en el moment que venen a l’oficina del poliesportiu i
se li crea una fitxa en el programa de gestió del poliesportiu, en el mateix rebut que s’emet quan es tramita el
carnet hi apareix aquest número. Ara bé, si és el club el que realitza la gestió dels usuaris/es és al propi club al
que se li pot demanar eixe rebut, o bé contactar o passar per l’oficina i se vos facilita el número sense problema.

I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 20:40 hores, dels quals, com a secretari, que ho
confirme, estenc i signe aquesta acta electrònicament.

5

