
Sessió 24/07/18
Assemblea Consell Local

      Consell Local d’Esports

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2018.

Hi assistissen les entitats i senyors següents:

PARTIT POPULAR (RAIMUNDO MONTAVA),  CIUDADANOS COCENTAINA (JORGE VERDÚ), CLUB PATINATGE 
ARTISTIC COCENTAINA (MARCOS SOLBES), CLUB CICLISTA CONTESTANO (VICENTE BELDA), COCENTAINA 
C.F. (VICENT FENOLLAR), CLUB ESCACS COCENTAINA (XIMO CORBÍ), ASSOCIACIÓ CULTURAL ESPORTIVA LA 
MONTAÑA (ENRIQUE SOLER), CLUB BÀSQUET IRIS CONTESTÀ (JAVIER MARTI), HOQUEI CLUB COCENTAINA 
(JORGE HERNANDEZ), CLUB PETANCA CONTESTANIA (CARLOS LLOPIS), CENT.ESPELEOLOGIA I ESCALADA 
COCENTAINA  (JUDITH  LOPEZ),  CLUB  DEPORTIVO  CONTESTANO  (GERMAN  PALACÍ),  CENTRE 
EXCURSIONISTA CONTESTA (HIPOLITO  CERDÀ),  CLUB  YE FAKY FUTBOL SALA (XAVIER ALBERO),  GRUP 
D’ESPLAI ESPORTIU LLUNA D’ELSA (FRANCISCO DIANA), BTT MONTCABRER (PEDRO SANCHIS), NEBBULAH 
(ANA LLACER). 

President :
Saül Botella Juan

Secretari:
Iván González Moran

A Cocentaina, a les vint hores i vint minuts, del dia vint i quatre de juliol de 2018, es reuneixen a la sala de 
reunions 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. Estudi, Valoració Subvenció Ordinària Local.

Saul.-  El  primer  a  destacar  seria  que  les  ajudes  a  totes  les  associacions  del  poble  de  Cocentaina  s’han 
incrementat amb el 5% en totes les ajudes que venen donant-se. En esports, l’ajuda a clubs i entitats esportives 
del municipi de Cocentaina s’incrementa de 26.587 € a 28.200 €.
Com bé sabem tots els clubs, existeix un reglament de subvencions, les bases s’aproven tots els anys i les 
enviem als membres del consell local d’esports. Els criteris es varem aprovar per tots nosaltres al seu dia, i des 
d’aquell moment s’està treballant amb aquests criteris de valoració i de tramitació. Es molt important per part de 
les  directives,  tant  de  les directives noves,  com de les directives  que  deixen el  càrrec,  d’informar  molt  bé 
d’aquesta tramitació i reglament. Està clar que el més important a un club son els esportistes, però de seguida el  
més important  son les  directives,  son les  que marquen  el  camí als  esportistes  i  han de gestionar  l’entitat  
optimitzant els recursos.
Ara llegirem les quanties que ens han quedat una vegada bolcats totes les dades de cada un dels expedients 
que tenim de les entitats que han sol·licitat la subvenció i l’han tramitada.

Vicent Belda.- comenta que des de que es va realitzar el reglament amb els seus criteris de valoració, no s’ha  
modificats res, i pot ser estigues obsolet amb necessitat d’actualitzar els criteris i tenir una valoració diferent. 

Saul.- respon que pot ser, però que es l'únic reglament que està duent-se a terme a l’ajuntament, i  d’altres  
consells consultius han intentar copiar el nostre format i no han pogut dur-ho a terme. Alguna cosa bé sestarà  
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fent i es va fer al seu dia, quan funciona, sempre hem dit que es modificable i que podríem veure millores o  
modificacions, però sabent de la dificultat de tindre a tots representats d’alguna manera o d’altra, ja que cada 
entitat te una casuística diferent.

Iván.- llig els resultats que han eixit segons la documentació de cada expedient de les entitats que han presentat  
sol·licitud:

 

Saul.- com podeu observar, 7 entitats no han demanat ajuda directament, i 4 entitats que si que han demanat  
ajuda però que per diferents motius han sigut considerats desistits de la seua petició i no han optat a aquesta. 
Un total d’11 entitats tenen 0 euros i açò va en benefici de les altres entitats que si que rebre'n, però es una dada 
molt roin per a la regidoria d’esports.
Ara una vegada aprovats els imports, tenim que passar el més prompte possible l’acta amb com es queden les 
quantitats, i així s’iniciarà el procés de notificar als clubs i intentarem que es puga pagar l’ajuda el més prompte  
possible.

Javier Martí.- pregunta si podem saber el perquè del C.B.Iris de quedar-se fora.

Iván.- llig la informació que tenim des d’intervenció: 
«La documentació presentada junt a la sol·licitud inicial, és molt escassa. Li falta pràcticament tot: la memòria  
d'activitats, calendari oficial dels equips, pressupost de despeses i d'ingressos, llistat de preus de la federació,  
Fotocòpia del full d’inscripció a la Federació dels jugadors de cada categoria, declaració d'altres ajudes... Li se  
va requerir subsanació electrònicament el 19/06/18, sense que haja accedit a la mateixa, entenent-se rebutjada  
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YE FAKY FUTBOL SALA 4.502,86 €

COMITÉ FUTBOL SALA 4.470,30 €

HOQUEI CLUB COCENTAINA 4.230,73 €

CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA 2.330,16 €

CAZA Y TIRO LA MODERNA 2.310,92 €

CLUB CICLISTA CONTESTÁ 1.745,69 €

CLUB PATINATGE ARTISTIC 1.555,23 €

CENTRE D'ESCALADA I ESPELEOLOGIA 1.488,19 €

COMITÉ FUTBOL 7 1.452,24 €

COCENTAINA C.F. 1.170,11 €

ESCACS 986,83 €

SOCARUN 876,86 €

PILOTA 632,28 €

LA MONTAÑA 300,00 €

PETANCA 147,60 €

BTT MONTCABRER 0,00 €

PATRONAT 0,00 €

CLUB BASQUET IRIS CONTESTÀ 0,00 €

JUDO 0,00 €

CLUB  TENNIS COCENTAINA 0,00 €

CALITX LLUNA D’ELSA 0,00 €

MOTOCLUB 0,00 €
PEÑA DEPORTIVA 0,00 €

TAEKWONDO PO EUN 0,00 €
PENYA MADRIDISTA EL COMTAT 0,00 €

ASOCIACIÓN NEBBULAH 0,00 €

TOTAL SUBVENCIONS 28.200,00 €
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el 30/06/18. No sabem res més d'ells. Amb la documentació inicial no hauria de rebre subvenció. Se'ls hauria de  
considerar desistits de la seua petició, i no optar a subvenció.»  

Saul.- comenta que ara teniu que parlar amb les respectives directives, sobre tot els dels 11 clubs que s’han 
quedat amb 0 euros i valorar el que ha passat. Encara que ja ho teniu tots, tornarem a enviar les bases de la  
subvenció per correu electrònic.

3. Situació de projectes.

Saul.-  informem  que  amb  el  canvi  a  la  nova  llei  de  contractació  per  a  realitzar  qualsevol  actuació  als 
ajuntaments, tenim que treballar realitzant informes de necessitat des de les regidories pertinents, i presentant al  
menys 3 pressupostos. 

Com bé sabeu, ja tenim 3 projectes acabats que venen del romanent positiu de 2016 i tenien que executar-se al  
2017, que son: 

El de les reformes de les oficines del poliesportiu.
La rehabilitació de la graderia del camp de futbol de la Morera.
La il·luminació de abalisament del poliesportiu.
 
La primera d’elles, de condicionament de les oficines substituint el finestral, al despatx del coordinador i l’oficina 
d’atenció, i amb la creació d’un nou espai, la sala polivalent, es una nova sala de reunions i multi  funcions, 
podent realitzar diferents xarrades, campus, tecnificacions, assemblees...qualsevol club pot fer ús d’ella i podem 
realitzar amb la pantalla presentacions i ponències de diferents tipus.

La segona, es una rehabilitació de la graderia, pilars, baranes, pintura... millora d’una estructura que no havia 
sofrit millora des de la seua inauguració en l’any 1974.

L’última d’elles, molt important i que per fi hem pogut realitzar al poliesportiu, la il·luminació d’abalisament per  
poder desplaçar-se de nit pel poliesportiu d’una instal·lació a altra sense la necessitat de tindre les llums de les  
instal·lacions enceses.

Per altra banda, del pressupost municipal de 2018, s’han realitzant les millores tant de vestidors de pista central i  
pavelló  en tema de sanitat  i  complint  normativa  vigent,  com de diferents  actuacions  a  les  piscines (filtres,  
depuradores, entorn, dutxes, vestidors...).  

A banda, estan presentats dos projectes importants, un d’ells, la segona fase del camp de La Via, està presentat 
a diputació i sabrem si s’accepta en febrer de 2019. L’altre també està presentat, però aquest a conselleria i es 
tracta de l’accessibilitat al pavelló, a la graderia, a les oficines, wc’s i sales de reunions. 

Per últim, estem treballant amb 5 projectes més que eixirien del romanent positiu que l’ajuntament va generar  
durant 2017 i que han d’estar executats abans que finalitze l’any 2018. Aquests projectes son:

• Bar-Cafeteria poliesportiu, es va realitzar un informe des de conselleria de sanitat i s’ha realitzat el  
projecte de millora de les instal·lacions del bar-cafeteria. El dimecres 25 de juliol de 2018 passarà  
pel  plenari  i  si  s’aprova  s’iniciarà  el  procediment  d’adjudicació.  Ara  el  que  tenim que  realitzar 
nosaltres es el plec de condicions per a la concessió del servei que volem tindre al bar-cafeteria del 
poliesportiu. Si teniu alguna idea o proposta d’aquest servei que volem, ens ho feu arribar sense 
problema.

• Marcador del camp de la Via, aquesta actuació al no necessitar de projecte d’obres, sols tenim que 
tindre diferents pressupostos, que ja els tenim i que s’aprove per poder dur-ho avant, si es creu  
convenient.

• Megafonia Centralitzada, un projecte en el que es podrà tindre comunicat i es podrà fer qualsevol  
avís  i/o  alerta,  o  donar  qualsevol  informació  a  tot  el  poliesportiu,  tant  conjuntament,  com per 
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diferents instal·lacions.
• Trinquet, la realització del projecte en un document, l’estudi i redacció de projecte, no l’execució 

d’aquest.  Com bé sabeu  el  problema principal  que  tenim ve  condicionat  per  la  ubicació,  però 
finalment i després de moltes reunions amb els implicats, pareix que el lloc serà pel poliesportiu, 
sempre i quan es puga dur a terme.

• Substitució de finestres a la part  alta  del  pavelló,  l’actuació seria  de canviar el  material  de les 
finestres que hi ha ara a la part alta de la pista del pavelló, el pas del temps i el vandalisme ha 
deixat aquestes finestres en mal aspecte, i el canvi milloraria la imatge i la seguretat i aïllament del  
pavelló.   

S’estan parlant al voltat de 12-13 projectes, la idea es continuar treballant amb les necessitats que tenim ací dalt 
i que d’una forma o d’altra ens feu arribar i des de la regidoria treballem per a poder anar executant tots els  
projectes que presentem i ens aproven per dur endavant.

Hipolit Cerda.- pregunta si hi ha alguna novetat respecte al projecte del boulder-rocodrom intern.

Saul.- contesta que s’ha estat parlant sobre aquest tema també amb les part implicades i que tenim una reunió  
pendent,  a  poder  ser  abans  de  vacances.  El  problema que  tenim també es  d’ubicació,  i  l’última  proposta 
plantejada no va agradar molt pels futurs usuaris de la futura instal·lació. Tenim que tornar a reunir-se tant amb 
el centre excursionista com amb l’espeleologia i escalada.

Ximo Corbí.- pregunta si al parlar de la substitució de les finestres de la part de dalt del pavelló també entrarien 
les finestres de les aules-habitacions de dalt del pavelló, sala de reunions i sala d’escacs.

Saul.- ho tenim en compte tot, però al projecte que he comentat seria per a les finestres del voltant de la pista 
del  pavelló  que  son  les  que  més necessitat  tenen,  encara  que  ho  arrepleguem tot  i  continuem plantejant  
propostes de millora.
               

4. Nominacions Gala de l’Esport.

Saul.- informa de que com moltes de les entitats del consell ja han finalitzat les temporades i moltes altres ja 
estan a la recta final o amb més de la mitat d’aquesta en terra, ja es moment per anar pensant, parlant-ho als 
clubs i plantejant-se els possibles nominats per als diferents guardons que s'atorguen a la gala, que com bé 
sabeu serà a final del mes de gener de 2019, respectiva a la temporada esportiva anterior.  
Enviarem les bases de la gala de l’esport i ja podem anar pensant i treballant la nova edició, ja ens podeu anar 
fent arribar cosetes i anar parlant-ho.

5. Despatx extraordinari.

Saul.- comenta les dades de la temporada d’estiu actual, escoles esportives d’estiu, escola de permanència i  
números de la piscina a dia de 24 de juliol de 2018. com bé sabeu aquesta edició el servei de escoles esportives 
d’estiu i escola de permanència està duent-ho una empresa, «Outdoor deporte y aventura», es va redactar un  
plec de condicions i es varen presentar 4 empreses de les que va guanyar el concurs aquesta empresa. Açò va 
sorgir  per  la  problemàtica  que  veníem tenint  tots  els  anys  amb  les  borses  de  treball  dels  monitors,  ens  
quedàvem sense monitors i ens constava de traure les escoles endavant tots els anys. Les empreses tenen més 
recursos i flexibilitat per poder realitzar aquestes gestions de personal.

Ximo Corbí.- pregunta si per a contractar a monitors per a qualsevol cosa a l’ajuntament s'han de traure-ho així  
d’aquesta forma i si son monitors titulats.
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Saul.- contesta que el funcionament serà aquest per a contractacions de serveis, i que si que estan titulats, les  
condicions  es  redacten  al  plec  de condicions  i  les  empreses  tenen  que  presentar  tota  la  documentació  a  
l’ajuntament per complir amb les condicions exigides. 

Les dades d’estiu 2018 son les següents:

ESCOLES D’ESTIU I 18a ESCOLA DE PERMANÈNCIA

Nombre d’inscrits a les Escoles d’Estiu i a 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

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
VOLEIBOL 14
JUDO 15
TOTAL MATRICULES A L’ESTIU 445

PISCINA 2018 (DADES FINS AL 24 DE JULIOL)

Carnets de piscina:
TIPUS DE CARNET 2018
DE 6 A 17 ANYS 90
MAJOR 18 ANYS 209
FAMILIAR PRINCIPAL 334

FAMILIAR

Esposo/a 320

Hijo/a 363

TOTAL 1316

Accessos a la piscina 2018 (16 juny - 24 juliol): 12.000
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Entrades i bonos (DADES FINS AL 24 DE JULIOL):
2018

ENTRADA PISCINA DE 6 A 17 ANYS 1458
ENTRADA PISCINA MAJOR 18 ANYS 655
BONO DE 6 A 17 ANYS 81
BONO MAJOR 18 ANYS 119

6. Precs i preguntes.
  
Vicent Belda.- informa de la cursa ciclista Sant Hipòlit per al proper dissabte 04 d’agost de 2018, edició 47, que 
tindrà lloc al passeig del comtat en un circuit urbà i l’eixida serà a les 18:00 hores, per a categoria èlite-sub-23.

Saul.- informa que també durant els mesos de juliol, agost i setembre, participa en una lliga de llargues, i els 
caps de setmana que els toca jugar en casa, el club de pilota jugarà a la plaça de l’ajuntament.

Ximo Corbí.- informa que la data del torneig internacional d’escacs Fira de Tots Sants, ja està marcada per al 28 
d’octubre de 2018. 

Javier Martí.-  comenta respecte al tema de la subvenció i el  cas del C.B. Iris,  que pareix ser que la gestió 
d’enviar la documentació es va realitzar i es va enviar a l’ajuntament per correu electrònic. Si es pot veure si ha 
sigut així i si estiguera dins de termini entregada i fora valid com ha presentada, per mirar-ho a l’ajuntament  
demà de matí.

Saul.- respon que demà matí (dimecres 25 juliol 2018) es tornarà a consultar per assegurar-se 100% però serà 
molt difícil que estiga dins , ja que està consultat i com ha llegit Iván abans no hi apareix documentació aportada  
pel club referent a la subvenció. En el que siga farem l’acta i vos l’enviem, però la consulta la farem.

Judith Lopez.- comenta que per correu electrònic no es pot presentar documentació a l’ajuntament, que des del  
seu club d’espeleologia i escalada s’han tingut que demanar dies a la feina per poder presentar la documentació 
a l’ajuntament ja que el tema de la targeta o certificat electrònic encara no el tenien en el moment de tramitar la  
subvenció.

Vicent Fenollar.- comenta de la possibilitat de poder tindre les llums d’abalisament de les que s’han comentat  
abans d’intentar que duren enceses un poc més per les nit a l’hora de tancar el poliesportiu, que es puguen 
programar per a més tard i de que no siga el conserge el que ens deixa amb el seu criteri sense llum per les nits  
per poder eixir dels vestidors de la morera. 

Saul.- a les 23:00 el poliesportiu te que estar tancat i tots fora, i per tant hi ha que eixir abans dels vestidors de la 
morera i de totes les instal·lacions del poliesportiu, els horaris tenim que complir-ho i no podem demorar els  
entrenaments o el temps de dutxa cada dia a un hora. Mirarem per a que no es quedeu sense llum, però sempre 
i quan a les 23:00, o la pertinent hora de tancament, estiguen tots fora.

Ana Llacer.- comenta que la neteja al gimnàs del institut està sent durant aquest mes de juliol prou desastre.  
S'entén que estan els cursos d’estiu, la permanència, els campus, etc...però es deuria de reforçar la neteja per 
poder tindre les instal·lacions en condicions.

Saul.- respon que si que es veritat que l’increment de totes les activitats ens fa anar un poc més justos de 
personal, però que feu bé en anar dient-ho i en continuo contacte amb Iván i els conserges per poder anar  
arribant a tot amb els recursos que tenim.  
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I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21:50 hores, dels quals, com a secretari, que ho  
confirme, estenc i signe aquesta acta.                                        

  El secretari: Iván González Moran
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