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ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2020.

Hi assistissen les entitats i senyors següents:

Cocentaina Club Futbol: Vicente Javier Fenollar, Centre Excursionista Contestà: Hipòlit Cerdà Torregrosa, Club 
d’Espeleologia i Escalà Contestà: Judith Lopez, Club Ciclista Contestano: Vicente Belda Vicedo, Club Caza y 
Tiro La Moderna Contestana: Dori Guillem Pastor, Club Patinatge Artístic Cocentaina: Montserrat Lucas Perez, 
Hoquei Club Cocentaina: MªLidia Verdú Gisbert, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquín Corbí Martí, Club Bàsquet 
Iris Contestano: Victor Coll, Club Aeromodelismo Alcocer: Antonio Angel Pascual, Club Petanca Contestania: 
Carlos Llopis, C.D.Contestano: Laura Blanes, Grup Esplai Esportiu Futbol Sporting Contestà: Sergio Hidalgo, 
Judo Club Cocentaina: Jose Albadalejo Miralles, G.P.M. Popular: Raimundo Montava, G.P.M. 03820-
Compromís: José Vicente Perea Miró, G.P.M. Ciudadanos Cocentaina: Jorge Verdú Català.

President :
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretari:
Iván González Moran

A Cocentaina, a les dènou trenta hores, del dia vint i un de setembre de 2020, es reuneixen al gimnàs de
«l'antic  institut»  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 11/03/2020, una vegada enviada a tots,
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 més, Ximo Corbí informa a Vicent Fenollar del Cocentaina Club
Futbol que té la informació de les actes de les assemblees d'aquests anys anteriors on es van adjudicar les
subvencions  ordinàries  de  cada  any,  on  l'any  2015  aquest  Club  es  va  quedar  sense  subvenció,  i  es  pot
comprovar que Ximo Corbí no estava i no coneixia el que li va succeir al Cocentaina Club Futbol per a quedar-se
sense subvenció.  Això va ser pel  fet  que durant  uns  anys  va eixir  una normativa  en què no es  podia ser
Assembleista qui no estiguera empadronat a Cocentaina. Més endavant es va llevar eixa normativa i Ximo Corbí
va  poder  ser  una  altra  vegada  Assembleista.  I  per  a  demostrar-ho  li  entrega  a  Vicent  les  actes  de  les
assemblees on queden constància les subvencions ordinàries dels anys 2018, 2017, 2016, i 2015, dient-li que si
haguera estat present en eixa assemblea de l'any 2015 li haguera donat suport.’’

Iván.- Referent al text rebut per Ximo Corbí l‘incorporem i tos els presents donen l’aprovació de l’acta amb la
modificació aquesta.    

2. Temporada 2020-2021, Protocol Poliesportiu.

Octavio.- Informa de que s’ha enviat tota la documentació referent al protocol per a iniciar la temporada esportiva
tant atípica com la d’aquest any. Tots els clubs i equips que fan ús de les instal·lacions esportives municipals,
han  d’omplir-ho  i  fer-ho  arribar  el  més  prompte  possible.  És  important  que  aquesta  documentació  estiga
presentada per part de tots els clubs i esportistes. Si algú té algun dubte o qüestió que es pose amb contacte
amb Iván i ho parlem.  

3. Carnets d’instal·lacions temp.2019-2020, i temp.2020-2021. 

Octavio.- Informa de que vàrem estar tractant el tema a l’ajuntament, i que encara que pareix que poden estar
relacionades les dos taxes referents al carnets d’instal·lacions, no podem mesclar una amb l’altra. Açò vol dir,
que la taxa de la temporada 2019-2020 va per una costat, i la taxa de la temporada 2020-2021 va per altre.
Aquest nou curs, aquesta temporada 2020-2021 es te que tramitar com tots els anys fins ara, iniciem temporada
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i tots els majors de 18 anys que fan ús de les instal·lacions s'han de traure el carnet. 
Els que vareu tindre carnet d’instal·lacions la temporada anterior, la 2019-2020, que és l’afectada per la crisi
sanitària del COVID-19,  i és la taxa que està en revisió, en breu vos direm com farem per poder bonificar el
temps que no s’ha pogut fer ús de les instal·lacions, però quasi segur que de forma individual tindrem que
realitzar una instancia per registre sol·licitant la compensació.        

4. Subvenció local a clubs i entitats esportives del municipi de Cocentaina.

Octavio.- comenta que per a aquest procés, 13 seran els clubs que estan dins de poder obtindre l’ajuda. Sabem
que el termini de presentació de documents no va ser el més idoni, ja que va ser al mes d’agost, però com be
sabeu tots, va vindre marcat així i aquest any ha vingut tot més retardat del normal. Un club s’ha quedat fora, per
presentar fora de temps, que ha sigut el Club Bàsquet Iris Contestano.

Victor Coll.- pren la paraula per comentar que durant aquest període de tramitació de la subvenció, internament
al club bàsquet Iris, va coincidir amb un canvi de junta directiva, i que per aquest motiu els s’ha fet impossible
arribar i gestionar-ho amb temps per poder estar dins de termini. Suggerís que deuria d'aparèixer a les bases
d’aquesta ajuda, d’alguna forma aquest aspecte de canvi de junta de directiva, i que es flexibilitzara la tramitació,
ja que açò pot afectar a qualsevol club i directiva en un futur. Que es donara més temps en cas justificat.  És una
llàstima que el que entra nou i amb ganes de fer coses i de treballar per un club, siga el que tinga que pagar
l’entort i es trobe amb tot açò.

Ximo Corbi.- comenta que per part de l’escacs que aquest any ho ha presentat tot en temps i dins de terminis, i
que referent a un punt de les bases de la subvenció, en les que la presentació de justificació fora de termini
establert serà sancionat depenent del temps de demora de la presentació d’aquesta, en la qual s’incrementa la
penalització segons  el temps d'excés, que per part de l’escacs plantejaran un canvi d’aquests criteris per a
noves convocatòries de subvenció.      

Octavio.- com a canvis per a  les bases de l’ajuda de la subvenció d’esports, es pot proposar i treballar per veure
de millorar les bases que tenim. A nosaltres no ens agrada gens que ningú es quede fora, ja que l’ajuntament
trau aquesta i qualsevol ajuda per a poder arribar al màxim d’entitats i de gent possible.

Octavio.- comenta a més, que vàrem estar parlant amb el secretari i el interventor de l’ajuntament, pel tema d’un
dels  criteris  de valoració  de  les  bases,  en concret  el  de  la  possibilitat  d’obtindre  subvenció  per  part  de  la
diputació d’Alacant pel pla d’ajudes a clubs i entitats esportives de la província. En concret el cas de no demanar
extraordinàriament aquesta ajuda, per no haver realitzat cap activitat subvencionable per la crisi del COVID-19
dins del termini subvencionable. Per exemple, és el cas del club ciclista contestà, que tenien previst les dos
proves ciclistes per a 2020, Sant Hipolit i Virgen del Milagro, es varen ajornar inclús per a un possible canvi de
data per si les condicions sanitàries ho permetien, però finalment no s’han fet i s’ha parlat en diferent ocasions,
directament amb l’ajuntament de Cocentaina i amb els responsables d’esports de diputació, i des de les pròpies
institucions publiques es va instar a no demanar l’ajuda de diputació, ja que com ha passat finalment, cap de les
proves s’ha realitzat. Com a excepció dins de la situació que estem vivint de crisi sanitària i que ens afecta a tots
els  àmbits,  realitzarem un informe justificant  els  casos que afecten directament  al  desenvolupament  de  les
activitats programades i que no s’han realitzat, si no s’ha fet res, no es pot presentar res per a subvencionar.

Ximo Corbí.- apunta que des de diputació van informar que estava previst el publicar la resolució de l’ajuda de
diputació per a finals de setembre, i que encara no havia eixit aquesta, i que també s’ha retardat moltíssim
condicionat  per  la situació de crisi  que comentem, ja que altres anys per a maig-juny l’hem tingut  aquesta
resolució.  

              
5. Despatx extraordinari.

Iván.- comenta les dades de la temporada d’estiu 2020, i adjuntem aquestes a l’acta:
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Octavio.-  comenta  també,  que  la  pista  central  s’ha  reparat  per  a  poder  fer  ús  d’aquesta  fins  que  fem  la
substitució de la superfície que tenim pendent i que ja està el projecte fet i tot preparat a falta de licitar l’actuació.
També mencionar que des de la primera setmana de setembre que el col·legi San Juan Bosco està a l’edifici de
la FPA, l’antic institut, i que fins que finalitzen les obres de la unificació del bosco 1 i bosco 2 estaran fent ús del
poliesportiu per al pati i educació física. A més, de que estan fent ús del bar del poliesportiu com a menjador. El
bar continua sense tindre ningú que el porte, però ara està fent ús el col·legi com menjador.    

6. Precs i preguntes.

Lidia Verdú.- pregunta pel tema de les llums per a entrenaments i partits, sobre tot per als entrenaments. Si
tenim pendent de fer un estudi que els vàrem dir de lluminositat i si podem millorar la llum per als entrenaments
ja que molts jugadors sobre tot els porters tenen problemes en aquest aspecte.

Octavio.- respon que sí, que el tècnic de l’ajuntament te que muntar per actualitzar i comprovar que la llum que
tenim per a entrenaments és la correcta, i que els esportistes no tinguen problemes de visibilitat. La intenció en
la que es va fer va ser la de l’estalvi i optimització de llum canviant a led, però tenim que tornar a revisar per a no
tindre problemes als entrenaments.

Vicent Fenollar.- pregunta pel tema de la renovació de la gespa del camp de la Morera, la situació quina és.
També pel tema del carnet de la temporada 2019-2020, l’import que s’abonarà.

Octavio.-  respon que la renovació de la gespa de la Morera  com bé sabeu no va poder  ser en l’ajuda de
diputació que es vàrem quedar fora, però que per al romanent positiu de l’ajuntament anem a fer el possible per
poder dur a terme aquesta execució i tenint ja el projecte fet, intentar que entre en romanent i poder fer aquesta
obra. Pel que fa al tema dels carnets 2019-2020, en principi el que vàrem estar parlant és d’una bonificació del
50% pel temps que no s’ha pogut fer ús de les instal·lacions, o no s’ha pogut fer ús d’aquestes en condicions
normals.  De tota  manera se vos  informarà  quan estiga  aprovada la  mesura  i  el  procediment  per  a  poder
sol·licitar la bonificació.

Ximo Corbi.- comenta per informar a la resta de membres del consell, que el proper dissabte 26 de setembre
des de les 10:00 del matí,  tindrà lloc una activitat organitzada pel club d’Escacs Cocentaina, «Conferència i
Sessió  de  Simultànies  en  Cocentaina  de  la  Mestra  Femenina  FIDE,  Sonia  Gil,  Subcampiona  d’Espanya
Femenina  2020,  sent  aquesta  a  porta  tancada  i  sense  públic,  amb  un  accés  de  10  persones,  i  que
retransmetrem en directe per ràdio Cocentaina.      

Victor Coll.- pregunta per com es realitza la distribució d’hores del pavelló i dels entrenaments dels diferents
clubs que fan ús de les instal·lacions del poliesportiu, que criteri  és el  que es segueix i com es fa aquesta
distribució.  A més, comenta que com pot ser que estiguen instal·lacions  buides,  pavelló  i  pista  exterior  de
patinatge, i que encara així el club bàsquet Iris no tinga opció de fer ús del pavelló als seus entrenaments.

Iván.- respon que com tots els anys al mes de setembre i com marca l’ordenança, els clubs que fan ús de les
instal·lacions esportives, ens sol·liciten els horaris que necessiten per a la temporada esportiva i per a poder
realitzar els seus entrenaments. Quan tenim totes les sol·licituds, repartim tots els horaris intentant ajustar al
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màxim per poder arribar a les demandes de cada entitat esportiva. El tema de les instal·lacions i el tema de les
franges horàries que assignem a cada grup/equip, sempre ve condicionat per la categoria en la que estan, per
l’edat dels esportistes, i per la necessitat de la pròpia instal·lació, ja que hi ha instal·lacions que són pròpies de
certs esports i no d’altres. Com podeu veure en el document que vàrem enviar als clubs i que hem publicat, de
reserva d’instal·lacions, pràcticament totes les franges horàries i totes les instal·lacions estan en funcionament
durant tota la setmana de dilluns a divendres. El que no podem permetre és que per a que uns puguen realitzar
el  seu  entrenament  en  una  instal·lació  en  concret,  pavelló  principalment,  que  algun  club  es  quede  sense
entrenar  i  tindre  altra pista  buida que no és practicable  per  a la seua modalitat  esportiva.  Tampoc podem
previndre si les condicions meteorològiques van a ser les més ideals per a la pràctica esportiva,  i fem una
reserva per a tot l’any, tenint instal·lació i hores d’entrenament tots els clubs. De tota manera podem parlar en
una reunió club-regidoria aquest tema millor.          
  
Octavio.- comenta per acabar, que com ja vàreu veure a les bases de la subvenció local d’esports, que hi ha un
punt que condiciona a que tots els clubs que reben més de 2500 euros d’aquesta ajuda, que tenen l’obligació de
dur a l’equipació oficial de l’entitat l’escut de l’ajuntament, i que s'han de justificar açò a la propera subvenció,
així que amb temps per poder preparar i que durant aquesta temporada a les equipacions i vestimenta oficial les
poseu per a complir aquest apartat.  
   
I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21:15 hores, dels quals, com a secretari, que ho
confirme, estenc i signe aquesta acta electrònicament.                                        
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