
Sessió 16/11/18
Assemblea Consell Local

      Consell Local d’Esports

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2018.

Hi assistissen les entitats i senyors següents:

PARTIT  POPULAR  (RAIMUNDO  MONTAVA),  GUANYAR  COCENTAINA  (MIGUEL  ANGEL  CASTELLO), 
CIUDADANOS  COCENTAINA (JORGE  VERDÚ),  CLUB  CAZA Y  TIRO  LA MODERNA CONTESTANA (PEDRO 
JORNET),  GRE  FUTBOL SALA CASTELL DE  COCENTAINA (OSCAR  GARCIA),  CLUB  PATINATGE  ARTISTIC 
COCENTAINA (MARCOS SOLBES), COCENTAINA C.F. (VICENT FENOLLAR), CLUB BÀSQUET IRIS CONTESTÀ 
(NURIA CASTELLA), HOQUEI CLUB COCENTAINA (JORGE HERNANDEZ), CENT.ESPELEOLOGIA I ESCALADA 
COCENTAINA  (JUDITH  LOPEZ),  CENTRE  EXCURSIONISTA CONTESTA  (RAFAEL PASCUAL),  CLUB  PILOTA 
COCENTAINA  (JUAN  A.  COMPANY),  CLUB  YE  FAKY  FUTBOL  SALA  (XAVIER  ALBERO),  GRUP  D’ESPLAI  
ESPORTIU  LLUNA  D’ELSA  (FRANCISCO  DIANA),  CLUB  ESPORTIU  PATRONAT  COR  DE  JESUS  (JORGE 
BOYERO),  BTT  MONTCABRER  (PEDRO  SANCHIS),  SOCARUN  COCENTAINA  (SANTIAGO  APARISI),  PEÑA 
MADRIDISTA EL COMTAT (JUAN SILVESTRE). 

President :
Saül Botella Juan

Secretari:
Iván González Moran

A Cocentaina, a les vint hores i vint minuts, del dia setze de novembre de 2018, es reuneixen a la nova 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.

Saul.- Comenta com a totes les assemblees si arriba a tots els membres del consell tant les convocatòries com 
les actes, i si no es així que es faja arribar per modificar els correus o que arribe tota informació a les persones  
indicades. A més, de que si hi ha algun tipus de canvi dins de l’estructura d’alguna entitat o alguna directiva  
nova, que per favor ens ho comunique i ens facilite les dades per poder mantindre el contacte i la relació com 
fins al moment.
Pregunta si hi ha alguna cosa de l’acta anterior a comentar.

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Dades Temporada d’Estiu 2018. Inici de temporada 18/19 

Saul.- Una vegada finalitzada la temporada d’estiu 2018 i iniciada la temporada esportiva 2018/2019, ens agrada 
fer públics els números i  compartir-ho amb tots vosaltres,  gràcies com bé sabeu al programa de gestió del 
poliesportiu. 

ESCOLES D’ESTIU 2018 I 18a ESCOLA DE PERMANÈNCIA

Nombre d’inscrits a les Escoles d’Estiu i a l’Escola de Permanència:
2018

PERMANÈNCIA 143
ESCOLES D’ESTIU 202
TOTAL XIQUETS MATRICULATS 345

Nombre d’inscrits a dos esports en les Escoles d’Estiu:
ESCOLES D’ESTIU 2018
TOTAL ESCOLES D’ESTIU 202
DELS QUALS ESTÁN MATRICULATS EN DOS ESPORTS 100
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Matrícules per activitats:
ACTIVITAT 2018
PERMANÈNCIA 143
NATACIÓ * 95
NATACIÓ ADULTS MATÍ * 8
NATACIÓ ADULTS VESPRÀ * 22
TENIS MATÍ * 53
TENIS VESPRA * 5
AER-MANT-AQUA.VESPRA 19
BÀSQUET * 33
MULTIESPORT * 16
PATINATGE * 22
AEROBIC -
VOLEIBOL 14
JUDO 15
TOTAL MATRICULES A L’ESTIU 445

PISCINA 2018    Carnets de piscina:

TIPUS DE CARNET 2018
DE 6 A 17 ANYS 90
MAJOR 18 ANYS 217
FAMILIAR PRINCIPAL 340

FAMILIAR
Esposo/a 325

Fill/a 370

TOTAL 1342

Accessos a la piscina 2018 (16 juny - 09 setembre): 22.221*
*Accessos permesos pel sistema informàtic.

Entrades i bons:

2018
ENTRADA PISCINA DE 6 A 17 ANYS 2016
ENTRADA PISCINA MAJOR 18 ANYS 796
BONO DE 6 A 17 ANYS 87

BONO MAJOR 18 ANYS 203

MATRICULATS A LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS       2018-2019

TOTAL
TENIS 6
PATINATGE 41
RÍTMICA 41
AERÓBIC 11
MULTIESPORT 10
PILATES 21
ENTRENAMENT PERSONAL 9
VOLEIBOL 15
TOTAL 154
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3. Gala de l’Esport 2018. Nominacions i Guardonats.

Saul.- com ja es va parlar a l’últim consell d’esports, hui era un dia important per l’elecció dels guardonats a la  
gala de l’esport 2018. Després del treball de tots presentant i nominant als que s’ha cregut més oportuns per a  
cada categoria de les que es guardona,  hui  votarem els  ací  presents  i  tindrem ja guardonats  per a l’últim 
divendres del mes de gener, divendres 25 de gener de 2019 al centre cultural el Teular. 
Comentar que aquesta edició tindrà dos mencions especials, les dos per diferents aniversaris de dos clubs. La 
primera d’elles, pel centenari del C.D. Contestano. La segon d’elles pels 20 anys del Ye Faky futbol sala.

Miguel Angel Castelló.- comenta que va fer arribar una proposta de mencionar l’equip veterà del C.D.Contestano 
que va inaugurar el camp de La Morera a l’any 1974. Que després de comentar-ho amb Iván, que quedara 
constància i que dins de la menció al C.D.Contestano pel centenari es tinguera en compte aquest fet.    

Raimundo Montava.- comenta si es podria realitzar la votació dels guardonats amb votació oculta. També ho va 
fer arribar Jorge Verdú, per si es podria modificar si per tots es creu oportú.

Saul.- contesta que a les bases del reglament de la Gala de l’Esport no contempla aquest cas a dia de hui, però 
que es pot modificar si així es decideix al consell, i es pot treballar tota modificació que es crega oportuna.  

Abans de passar a la votació de cada categoria guardonada, s'informa del perquè tant el centre excursionista,  
en la categoria de millor col·laborador, i el Ye faky femení, en la categoria de millor entitat, no estaran presents  
com nominats per a poder votar als dos clubs. El centre excursionista contestà com a entitat que és, no veu 
oportú el ser nominats dins d’un guardó que es per a una persona, a les bases del reglament ho explica així. El  
Ye Faky per la seua part tampoc veu apropiat el ser nominats quan l’equip femení s’ha desfet des del passat  
estiu 2018, pel que si hagueren eixit premiats, el proper 25 de gener de 2019 eixir sense tindre equip femení no  
seria molt coherent i per això els retirem de la votació.

Realitzem ara si les votacions, sent el resultat el següent:

 Millor Escola Esportiva:
 Escola del Judo Club Cocentaina              17
 Abstencions 01

 Millor Col·laborador Esportiu:
 Javier Esteve Valls              05
 Eliseo Sanchez Jimenez      10
 Abstencions 03

 Millor Esportista Veterà:
 José Albaladejo Miralles 00
 Juan Jover Dominguez 09
 Jose Luis Muñoz Huercano 07
 Abstencions 02

 Millor Club/Entitat Esportiu/va:
 C.D. Contestano, equips, juvenil i cadet 14
 Abstencions 04

 Millor Esportista Promesa:

 Arnau Aracil Martinez 01

 Jose Solbes Jorda 13
 Abstencions 04
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 Millor Esportista:

 Eusebio Pascual Bonhome 09

 Virguilio Agulló Juan 08
 Abstencions 01

L’acte està previst per al divendres 25 de gener de 2019 a les 20:15 en el centre cultural El Teular. Quedant els  
premiats per a la gala de l’esport 2018 així:

 Millor Escola Esportiva:
 Escola del Judo Club Cocentaina

 Millor Col·laborador Esportiu:
 Eliseo Sanchez Jimenez

 Millor Esportista Veterà:
 Juan Jover Dominguez 

 Millor Club/Entitat Esportiu/va:
 C.D. Contestano, equips, juvenil i cadet

 Millor Esportista Promesa:
 Jose Solbes Jorda

 Millor Esportista:
 Eusebio Pascual Bonhome

Saul.- agraïx a tots per la participació, i dona l’enhorabona a tots els guardonats. Es farà arribar als guardonats 
una carta per informar i donar l’enhorabona de part de tot el consell local d’esports, i a partir de ja i fins el dia de  
la gala ja estan gaudint d’aquest premi.  
           
4. Despatx extraordinari.

Saul.- informa a tots dels diferents projectes de la regidoria d’esports. Projecte de la millora als vestidors de la 
pista central i del pavelló, canviant el mobiliari a «fenoli», paregut als vestidors de la Morera. 
Després tenim els projectes de romanent positiu 2017, d’on ha eixit el marcador electrònic per al camp de La 
Via, que està demanat i no tardarem en tindre-ho instal·lat. 
També de romanent, la reforma del Bar-Cafeteria del Poliesportiu, s’iniciarà un procés d’homologació per a la 
seua futura explotació. Ja està adjudicada l’empresa i en breu s’iniciarà.
Tenim pendent el projecte del document del trinquet, ja la idea la tenim.
També, la segon fase del camp de La Via, els vestidors, sala de reunions, magatzem... aquest està presentat en 
diputació i en febrer sabrem alguna cosa, esperem que s’aprove, i si no mirarem de clavar-ho en pressupost  
municipal 2019.
Per últim i important també, una actuació de millora de la pista central, la seua superfície, millora o substitució,  
també per a pressupost municipal 2019.

En quant a activitats, vos informem de les següents:
• 18-11-2018 III Trail Fira de Tots Sants (422 inscrits)
• 24-11-2018 Campionat d’Espanya de Taekwondo Tradicional
• 28,29,30-12-18 I Torneig autonòmic Futbol Solidari
• 04-01-19 XL edició Futbol Cadet Fira de Tots Sants 
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5. Precs i preguntes.
  
Miguel Angel Castelló.- pregunta per que empresa s’ha quedat l’adjudicació del Bar del poliesportiu.

Saul.- respon que l’empresa es d’ací de Cocentaina, Inola. Que es queda la part d’obra, part del projecte, ja que  
està dividit aquest projecte en «lotes».  

 
I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21:30 hores, dels quals, com a secretari, que ho  
confirme, estenc i signe aquesta acta.                                        

  El secretari: Iván González Moran
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