Sessió 24/11/17
Assemblea Consell Local

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2017.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
PARTIT POPULAR (JAVIER VILANOVA), GUANYAR COCENTAINA (MIGUEL ANGEL CASTELLÓ), ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS (MILAGRO PURIFICACIÓN), CLUB PATINATGE ARTISTIC COCENTAINA (MARCOS SOLBES), CLUB
CICLISTA CONTESTANO (VICENTE BELDA), COCENTAINA C.F. (JUAN JOSE NACHER), CLUB BÀSQUET IRIS
CONTESTÀ (JAVIER MARTI), HOQUEI CLUB COCENTAINA (JORGE HERNANDEZ SEMPERE), CD CONTESTANO
(SERGIO OLTRA), CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA (HIPOLITO CERDÀ), CLUB TENNIS COCENTAINA
(POLIT GONZALEZ), CLUB YE FAKY FUTBOL SALA (XAVIER ALBERO), CLUB ESPORTIU PATRONAT COR DE
JESUS (OCTAVIO CERDA), JUDO CLUB COCENTAINA (AVELINA CUENCA), 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 quinze minuts, del dia vint i quatre de novembre de 2017, 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. Pregunta si hi ha alguna cosa de l’acta anterior a comentar.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Nominacions, guardonats, gala de l’esport 2017.
Saul.- informa de com ha anat el procediment de les nominacions, com bé sabeu teníem fins el dimecres 15 de
novembre per a presentar les nominacions als 6 diferents guardons que es premien, però es va ampliar fins el
dilluns 20 de novembre. Han estat totes les nominacions publicades i les varem enviar per correu electrònic a
tots vosaltres i ara anirem llegint cada categoria amb cada un dels nominats per categoria i realitzarem la votació
per a tindre els guardonats d’aquesta gala de l’esport local de 2017. A millor escola esportiva no ha tingut cap
nominació pel que queda desert enguany.
Primer que res, abans de passar a les votacions, comentar que hem rebut un escrit des de l'associació de veïns,
llegim l’escrit i s’adjunta en acta:
L’Associació de Veïns de Cocentaina,
EXPOSA:
Que per a les nominacions de les diferents seccions de la Gala de l’Esport 2017, vam participar presentant dues
nominacions, amb el format que es va indicar per part de la Regidoria d’Esport i que està establert a les bases.
Una vegada rebuda la documentació de totes les nominacions, la nostra sorpresa és que el format sol·licitat no
apareix en cap lloc, la qual cosa fa que siga difícil entendre les nominacions, ja que han desaparegut els
apartats i s’ha traslladat tota la informació en un text sense forma.
Preguem que es tinga en compte, que el format sol·licitat, amb els seus apartats, es mantinga, per a que tots els
participants a la votació del dia 24 de novembre tinguen la informació completa i original tal i com l’han
presentada aquells que presenten les nominacions, sense que es lleve part important de la informació
sol·licitada, per a que s’entenga el per què de la seua nominació.
Atentament, Cocentaina, 23 de novembre de 2017

LA JUNTA
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Milagro Purificación Pascual.- vol afegir que el problema és d’estructura del text, ja que no es el mateix com es
redacta a l’estructura de les bases, on el format indica cada punt a omplir pels que nominen, i es veu una
estructura clara de text, i després al publicar-ho, aquesta estructura es perd en un únic text tot conjunt i perdent
el seu sentit. A part, comentar que al realitzar la modificació que es va fer al publicar totes les nominacions, al
enviar les «puntualitzacions» que es va enviar a tots, no haguera costat dir on estaven aquestes dos
puntualitzacions per evitar tindre que tornar a llegir totes les nominacions a les diferents seccions guardonades.
Saul.- respon que a l’hora de publicar les nominacions i com ho posa a les bases del reglament, des de la
regidoria d’esports fem un treball de revisar i seleccionar la informació que es publica, llevant dades personals, i
que no siguen merament de currículum esportiu, que a la fi es el que interessa per a saber a qui i perquè es
vota. Si el problema es d’estructura i de com ho tenim al reglament, ho mirem per veure que quede el més clar i
que la finalitat siga la que és, que no és altra que la informació ens facilite a tots saber perquè estan
nominant-se. Per altra part, prenem nota del que dius d’avisar on estaven les «puntualitzacions», i avisarem a la
gent si hi ha qualsevol rectificació de qualsevol tipus i on estan aquestes.
Xavi.- pren la paraula per parlar en nom de tot l’equip humà del Ye Faky futbol sala, comentant que agraïxen
molt la nominació que han presentat per ells, però que no ho han entès molt bé, ja que es nomina a la figura
d’un/a col·laborador/a esportiu/va, però que ells son part del grup, de tot el grup que forma el club. Sense voler
influenciar en la votació, però que no ho han entès del tot i que no ho veuen d’estar en aquesta secció de millor
col·laboradors.









Millor Col·laborador Esportiu:
 Vicent Agulló Jordà
 Equip d’Entrenadors del Ye Faky Futbol Sala
 Abstencions

15
0
1

Millor Esportista Veterà:
 Álvaro Pérez Ferre
 José Albaladejo Miralles
 Abstencions

10
05
01

Millor Club/Entitat Esportiu/va:
 Patronat Cor de Jesus
 Comitè de la Lliga Local de Futbol Sala
 Club Pilota Valenciana
 Abstencions

05
02
08
01

Millor Esportista Promesa:





Gorka López Seguí
Natxo Faus Seguí
Mireia Vaño Perez

02
02
04





Diego López Shchukina
Ana Meiwei Micó Llavorí
Abstencions

00
06
02
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Una vegada comentades aquests aspectes referents a les nominacions, realitzem les votacions sent el resultat
el següent:
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Millor Esportista:






Kiko Moreno Boronat

02

Eusebio Pascual Bonhome

04

Malena Solbes Martinez
Abstencions

07
03



Millor Col·laborador Esportiu:
 Vicent Agulló Jordà



Millor Esportista Veterà:
 Álvaro Pérez Ferre



Millor Club/Entitat Esportiu/va:
 Club Pilota Valenciana



Millor Esportista Promesa:
 Ana Meiwei Micó Llavorí



Millor Esportista:
 Malena Solbes Martinez

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.
3. Despatx extraordinari.
Saul.- comenta que com bé sabeu i continuant en la línia de treball dels últims anys i en especial des de que
tenim el programa de gestió del poliesportiu, que ens agilitza i ens ajuda a saber i conèixer el que hi ha i el que
tenim a les nostres instal·lacions, gràcies a d’aquest podem defensar amb números i fets, que el poliesportiu és
un dels espais públics que més freqüenta i utilitza la gent de Cocentaina, i així amb aquestes dades podem
treballar en millorar i aconseguir diferents projectes per a les nostres instal·lacions.
Total d’alumnes matriculats a les escoles esportives municipals 2017-2018: 152
Número total de carnets d’instal·lacions majors d’edat temp.2017-2018: 568
Número total d’usuaris tant majors com menors d’edat que fan ús de les instal·lacions del poliesportiu
temp.2017-2018: 1143
Saul.- comenta que ara i des de fa un temps cap ací, s’està treballant amb diferents projectes, un d’ells amb el
Club Pilota Cocentaina sobre el possible trinquet, i la seua ubicació, ja que està costant trobar una ubicació per a
ell. I un altre projecte amb el Centre Excursionista, en la secció d’escalada, per la construcció d’un boulder
d’interior, una instal·lació per poder practicar, formar, fomentar...la practica de l’escalada en instal·lació d’interior.
Als dos projectes està passant el mateix, està molt complicat pel tema de la ubicació d’aquests dos
instal·lacions.
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L’acte està previst per al divendres 26 de gener de 2018 a les 20:15 en el centre cultural El Teular. Quedant els
premiats per a la gala de l’esport 2017 així:
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Santi Aparisi.- pregunta si al poliesportiu no hi ha cap lloc on es poguera ubicar aquestes dos instal·lacions i si es
podria utilitzar la construcció d’una per a la construcció de l’altra, que fora conjunt si facilitara açò als projectes.
Milagro Purificación Pascual.- pregunta per les dimensions que es necessiten per als projectes.
Saul.- respon que al poliesportiu s’ha estat veient amb els membres de ambdós clubs, a peu de pista i estudiant
diferents possibilitats, però no ho veuen ells ni ho veiem nosaltres, perquè no hi ha espai i ubicació per poder
plantejar aquests dos projectes. Al cas del trinquet necessitem de 60 metres de llarg per 9 metres d’alt, i al cas
del boulder un espai com puga ser el gimnàs del institut seria ideal, però tots sabem de les activitats tant
diverses que es realitzen a dia de hui allí al gimnàs i de l’ocupació que té aquesta instal·lació que cada vegada
es més utilitzada, i la construcció d’aquest boulder necessita d’un espai propi per a aquesta activitat i sense
poder compartir instal·lació en diferents modalitats esportives.
Si teniu qualsevol plantejament, coneixeu d’algun espai, possible ubicació,etc..estem oberts a estudiar qualsevol
idea per veure si podem donar un impuls a aquests dos projectes.
Vicent Belda.- pren la paraula per a que es faja constar a l’acta que el Club Ciclista Contestà fa 29 anys que
porta reclamant una instal·lació per a la pràctica del ciclisme i la seua possibilitat del foment d’aquest esport a la
base. Ciclisme que a dia de hui és l’esport més internacional a Cocentaina.

Sergio Oltra.- comenta que no deuria de posar-se tant complicat el tema de justificar les factures de la
subvenció, el C.D. Contestano ha presentat factures del mes d’agost i no les han donat per bones, perquè el
període resulta que es de setembre a juny, quant hi ha clubs que si tenen despeses en agost, com puga ser el
futbol, ja que iniciem temporada a finals d’agost principi de setembre, i ja hi ha despeses en agost, el període
deu de ser de temporada completa.
Saul.- prenem nota i ho mirarem aquest aspecte per a les bases de les subvencions vinents.
Saul.- per finalitzar aquest punt de l’ordre del dia, informar dels diferents convenis de col·laboració que s’estan
treballant des de la regidoria d’esports, com bé sabeu tenim el de la federació de bàsquet que està funcionant
molt bé, i en breu podem tancar amb la federació de patinatge i hoquei, amb la federació d’escacs, i amb
diferents clubs membres del consell d’esports. Açò ens fa promoure en quant a clínics de formació, cursos
d’entrenadors, d'àrbitres, possibles finals tant provincials, com autonòmiques, etc...tot per a benefici de tots i
amb la finalitat de traure el major partit a les instal·lacions que tenim.
4. Precs i preguntes.
Juan Nacher.- pregunta que com està el projecte que es va comentar a l’última reunió de la millora a les llums de
abalisament i senyalització de les zones de pas de les instal·lacions del poliesportiu.
Saul.- respon que és un dels projectes aprovats en romanent positiu de l’ajuntament i que en breu es realitzaran.
Aquest és un dels projectes junt als del tancament de les oficines i sala de reunions del pavelló del poliesportiu, i
la millora de la coberta de la graderia del camp de la Morera.
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Saul.- canviant a altre tema, i respecte a les subvencions ordinàries, ja sabem del vostre malestar i de que s’ha
presentat tot en temps i forma, i encara no s’han ingressat els imports de les ajudes. Com bé sabeu, vos varem
informar de la fulla de ruta que ens varem marcar per a poder disposar d’aquesta subvenció al mes de setembre,
principi d’octubre. Tot i quadrar-ho amb el departament d’intervenció per poder arribar als terminis marcats,
desprès de rebre tantes cridades i missatges per part vostra per saber el perquè de la demora, sols queda
disculpar-se perquè si que es veritat que està tot presentat i en principi tot correcte, però des d’intervenció
assumeixen aquesta demora i així ens han dit que ho comuniquem a tots vosaltres. Des d’aquest departament
s'ha de supervisar-ho tot, i de cara a final d’any s'han de complir amb altres aspectes que ens superen, i estem
parlant de temes de ministeri d’hisenda i de conselleria, que s'han de estar tancats a nivell ajuntament per a final
d’any. Des del consell d’esports s’ha complit i està tot bé, i ja en breu s’ingressarà la subvenció.
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Maria Purificación Pascual.- pregunta si podem saber les quanties dels diferents projectes del romanent.
Saul.- respon que el de les llums son 25000, el de la sala i oficines 30000, i el de la graderia de la Morera 25000.
I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21:35 hores, dels quals, com a secretari, que ho
confirme, estenc i signe aquesta acta.
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El secretari: Iván González Moran

