Sessió 23/10/19
Assemblea Consell Local

Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2019.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
Club Pilota: Joan Antoni Company i Albors, Cocentaina Club Futbol: Vicente Javier Fenollar Tomas, Centre
Excursionista Contestà: Rafael Pascual Mullor, 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, Club Patinatge Artístic Cocentaina: Maria Jose Marset Garcia, Hoquei Club Cocentaina: Mª Lidia Verdú
Gisbert, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquin Corbí Martí, Club Bàsquet Iris Contestano: Núria Castellà Miralles,
Club Aeromodelismo Alcocer: Antonio Angel Pascual, Patronat Cor de Jesus: Rafael Ferri Calatayud, Ye Faky
F.S.: Xavier Albero Moltó, Club Petanca Contestania: Carlos Llopis Valor, C.D.Contestano: Laura Blanes, G.P.M.
Ciutadans Cocentaina: Jorge Verdú Català, G.P.M. PSOE: Pablo Carbonell Jordá, G.P.M. Popular: Raimundo
Montava.
President :
Octavio Cerdà Bernabeu
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint hores, del dia vint i tres d’octubre de 2019, 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. Nou Consell Consultiu d’Esports 2019-2023.
Octavio.- Informa de que ja tenim constituït el nou consell consultiu d’esports, hi menciona un per un els 27
membres que a dia de hui formen part d’aquest consell, com ja heu pogut veure’ls a la notificació que se vos ha
fet arribar a cada una de les entitats i associacions. Aquesta és la primera de les assemblees, i com ja vàrem
informar en la reunió de setembre, en aquesta primera reunió tenim que triar al nostre vice-president del consell
d’esports, que a la mateixa vegada, serà l’encarregat de representar-nos al consell de participació ciutadana, i
per tant serà la nostra veu i els nostres oïts en aquestes assemblees de participació ciutadana.
Una vegada preguntats als presents si hi ha algun representant que vullga assumir el càrrec i presentar-se per a
vice-president, sols tenim un interessat, Joan Antoni Company (Club Pilota).
Realitzem una votació per a veure si s’està d’acord o no amb l’assignació:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

17 vots
0 vots
1 vot

Pel que Joan Antoni Company (Club Pilota) serà el vice-president del consell d’esports per a aquest període de
4 anys.
2. Subvenció Ordinària.
Octavio.- Informa que la quantitat destinada a la subvenció ordinària s’ha incrementat fins al total de 33.000
euros, i que després de realitzar l’estudi i valoració respectius, les quanties per a aquest any són les següents:
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Ximo Corbi.- pregunta que de les entitats que s’han quedat fora, quin ha sigut el motiu pel qual s’han quedat
fora, i qui ha sigut el que ho ha decidit? Comenta a més, que han hagut en anterioritat, diferents entitats que
se’ls ha tolerat més i que finalment, assumint informes en contra, s’ha atorgat la subvenció, perquè ja no? Vol fer
constar a l’acta el seu desacord, que no li pareix gens bé que per un malentès algunes entitats es queden fora
de rebre la subvenció.
Octavio i Iván.- contesten que el que s’ha fet és complir amb el que a les bases i el sistema de tramitació ens diu
en tot moment. S’han fet diferents reunions informatives al respecte de tots aquests temes de subvencions i
tramitacions, i sempre s’hem oferit a ajudar i orientar en les tramitacions i gestions que puguen ser un poc noves
per a alguns de vosaltres. No és la primera vegada que una o varies entitats esportives es queden fora de rebre
la subvenció ordinària per diferents motius.
Ximo Corbí.- Contesta a Octavio i Iván que el malentès es deu al fet que l'ajuntament que ha implantat la
presentació telemàtica per internet, no ha donat tota la informació corresponent a les entitats, i per això el nostre
Club no disposava de la informació dels terminis en la notificació.
Nuria Castellà.- comenta que la seua entitat, Club bàsquet Iris, també va quedar fora d’una d’elles, que hi ha
entitats que s’han quedat fora per diferents motius, i que no s’ha aplicat açò que està demanant el company
Ximo de donar flexibilitat i tolerar a altres entitats.
Ximo Corbí.- Contesta a Nuria Castellà del Club Basquet Iris que el que ella diu és diferent a este cas, ja que si
els motius és per no presentar-lo dins dels dies que marca la normativa, o per no disposar de Certificat digital, és
culpa del Club. Cosa ben diferent és la nostra, que va ser per no disposar de la informació, que no figurava en
cap normativa de les bases o de la notificació.
Rafa Ferri.- comenta que deuríem d’intentar tractar els temes tant puntuals i que afecten a una entitat en concret
i per un fet en concret, en altres moments més de forma directa, ja que d’açò ja es va parlar i se te va contestar i
informar en varies reunions anteriors, i els temes que afecten tant concretament a una entitat no deuríem de
tractar tant insistentment a les assemblees o reunions de caràcter general.
Ximo Corbí.- Contesta a Rafa Ferri (Per cert, va dir que li semblava una falta de respecte, que tornara a parlar jo
del tema de quedar-nos fora de la Subvenció), que no li sembla una falta de respecte, i que tenim tot el dret a
exposar este tema ara ja que entra dins d'aquest punt de l'ordre del dia. I que en la reunió anterior era
informativa perquè es tractara de solucionar per part de la Regidoria, cosa que no s'ha fet pels motius que la
Regidoria ha entès. O és que li sembla bé que una Entitat es quede fora de la Subvenció per un malentès aliè a
la seua voluntat, o per que no se li ha donat tota la informació sobre este tema.
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Octavio.- convida a Ximo a després de la reunió comentar de nou aquest tema, i així podem continuar amb el
desenvolupament dels punts de l’ordre del dia.
Ximo Corbí.- Comenta a la resta del Consell Local d'Esports que han obtingut Subvenció, i que s'han vist
beneficiats econòmicament, rebent més quantia, al no entrar el Club d'Escacs Cocentaina en el repartiment de
Subvencions, doncs que els aprofite els nostres diners en aquesta falta de solidaritat
3. Gala de l’Esport Local 2019.
Octavio.- com ja bé sabreu i com tots els anys de cara a final d’any comencem a treballar amb la gala de l’esport
contestà, per a l’últim divendres de gener tenim previst una edició més de la Gala de l’Esport al centre cultural el
Teular. Tenim unes bases per a participar amb les nominacions dels diferents guardons, Iván vos enviarà per
correu electrònic les bases, i tenim fins el divendres 8 de novembre de termini per a poder presentar les diferents
nominacions.
4. Despatx extraordinari.
Octavio.- informa que al camp de futbol de la Morera, vàrem realitzar un projecte de substitució de la gespa
artificial i vàrem enviar la sol·licitud per a una ajuda de subvencions a la Diputació d’Alacant. Encara no sabem el
resultat, però en breu ens diran si ens la donen o no.
Pel que fa la pista central de futbol sala, estem realitzant un estudi per a la substitució de la superfície, i també
esperem que en poc temps puguem realitzar l’obra i canviar aquesta.
Per últim, al bar del poliesportiu, la reforma es va finalitzar, però a les darreres pluges que vàrem tindre tant
fortes, ens va entrar aigua en part de l’edifici i estem veient diferents actuacions i possibilitats, açò ens ha
retardat un poc més encara.
5. Precs i preguntes.
Maria Jose Marset.- comenta que a la pista de patinatge exterior, la coberta, que hi ha una gotera que vàrem
apreciar després de les plogudes que vàrem tindre i la tenim localitzada, per a que li peguem una mirada i la
puguem reparar. També el tema de l'emmagatzematge en algun espai que puguem utilitzar les entitats
esportives que estem al poliesportiu i que necessitem de diferent material per a treballar.
Octavio.- contesta que prenem nota del tema de la gotera per a veure-ho quant abans, i que pel que fa a l’espai
de magatzem ho tenim en compte i que volem durant aquests mesos avançar amb açò.
Vicent Fenollar.- pregunta pels vestidors del camp de la Via, si sabem alguna cosa o si hi ha cap novetat al
respecte. I també si es podria fer una font o toma d’aigua al camp de la Via, ja que no tenim cap prop allí.
Octavio.- contesta dels vestidors encara no hi ha res i no sabem per quan podrem tindre alguna cosa referent a
la segon fase del camp de la Via. Pel que fa a la font veiem que podem feri si podem preparar allí una toma.
Ximo Corbí.- comenta que volia reunir-se amb el regidor d’esports, Octavio, per poder parlar del tema de la
subvenció, del torneig internacional, de la calefacció de la sala de l’escacs, de la partida pressupostaria de la
Fira per a esports, etc... i que aquesta reunió finalment no va tindre lloc.
Octavio.- contesta que com hem dit abans, ara en finalitzar ho xarrem tots aquests temes amb tu, perquè és tot
referent al Club d’Escacs en particular, i així, si la gent no té cap tema més referent a l’assemblea la podem
donar per finalitzada i així es quedem amb tu i els tractem de forma particular.
I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 20:50 hores, dels quals, com a secretari, que ho
confirme, estenc i signe aquesta acta electrònicament.
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