
Sessió 25/11/19
Assemblea Consell Local

      Consell Local d’Esports

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2019.

Hi assistissen les entitats i senyors següents:

Club Pilota: Joan Antoni Company i Albors, Cocentaina Club Futbol: Ricardo Bardisa Buades, Centre 
Excursionista Contestà: Hipòlit Cerdà Torregrosa, 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, Hoquei Club Cocentaina: Núria Abellán Poveda, Club Ajedrez Cocentaina: Joaquín Corbí Martí, Club 
Aeromodelismo Alcocer: Antonio Angel Pascual, Soca Run Club d’esports de muntanya: Santiago Aparisi Martí, 
Ye Faky F.S.: Xavier Albero Moltó, C.D.Contestano: Laura Blanes, Associació Nebbulah-Acrobacia Aérea: Ana 
Llácer Lloret, G.P.M. Ciutadans Cocentaina: Jorge Verdú Català, G.P.M. PSOE: Pablo Carbonell Jordá, G.P.M. 
Unides Podem-Esquerra Unida: Miguel Angel Castelló Garfella.

President :
Octavio Cerdà Bernabeu

Secretari:
Iván González Moran

A Cocentaina, a les vint hores, del dia vint i cinc de novembre 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. Lectura i aprovació actes sessions anteriors.

Octavio.- Informa que de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior en data 23/10/2019, una vegada enviada a
tots,  que  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. Iván llig el que ens ha fet arribar i ho
incorporem a l’esborrany d’acta.

‘‘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.

Contesta a Nuria Castellà del Club Basquet  Iris que el que ella diu  és diferent a aquest 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.

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 aquest 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 esquest tema ?.

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.’’

Iván.- comenta que una vegada que rebeu l’esborrany de l’acta i que podeu veure que alguna de les coses que
s’han parlat o s’ha comentat no apareix, o alguna cosa no està com vos agradaria que apareguera a l’acta, que
ens ho feu arribar per correu electrònic i així o podem incorporar a l’esborrany d’acta abans de que s’aprove.
Referent al text rebut per Ximo Corbí l‘incorporem i el tornem a enviar a tots abans de la seua aprovació.    

2. Gala de l’esport local 2019, votacions i guardonats.

Octavio.- Informa que una vegada finalitza’t el termini de presentació de les diferents nominacions als diferents
guardons, hem rebut un total de 6 nominacions per a 5 guardons diferents. Com ja els heu pogut tindre tots amb
temps i ho heu pogut llegir i conèixer dels nominats, anem a passar a la votació:
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Realitzem una votació per a veure si  s’està d’acord o no amb els diferents guardonats per categoria, i  una
votació per elegir al millor esportista d’aquest 2019:
(El representant  del Club Escacs Cocentaina,  Ximo Corbí,  no participa i  no vol aparèixer en aquest  procés
d’elecció de guardonats, amb motiu de protesta i que creu que no te motius per celebrar res i no vol participar de
la gala de l’esport 2019)

Millor escola esportiva: Desert (no hi ha cap nominació). 

Millor col·laborador esportiu: Vicente Fenollar Tomás.
Vots a favor: 11 vots
Vots en contra: 0 vots
Abstencions: 4 vots   

Millor esportista veterà: Jose Luis Gomez Llorens.
Vots a favor: 10 vots
Vots en contra: 0 vots
Abstencions: 5 vots  

Millor club esportiu: Club Caza y Tiro la Moderna Contestana.
Vots a favor: 4 vots
Vots en contra: 0 vots
Abstencions: 11 vots 

Millor esportista promesa: Gorka López Segui.
Vots a favor: 12 vots
Vots en contra: 0 vots
Abstencions: 3 vots 

Millor esportista: Xavi Vicent Navarro.
Vots a favor de Xavi Vicent Navarro: 6 vots
Vots a favor de Dori Guillem Pastor: 4 vots
Abstencions: 5 vots 

Recordar que aquesta edició serà el divendres 7 de febrer al centre cultural el Teular.

Miguel Angel Castelló.- comenta que recentment ens ha deixat Vicent Pascual, i si s’ha pensat el fer alguna cosa
a aquesta gala, o si es pot fer alguna cosa, com una menció especial, per la seua vinculació a l’esport i al futbol
durant tota la seua via i la seua llarga trajectòria.

Ricardo Bardisa.- afegeix que també, a part de la menció a la gala que estaria molt bé, que ja estan preparant un
partit homenatge amb Contestano i Cocentaina, i que les respectives directives estan treballant-ho.

S’obri un xicotet debat i finalment es decideix realitzar una votació per decidir:

    

Menció especial al mèrit esportiu: Vicent Pascual Botella.
Vots a favor: 14 vots
Vots en contra: 0 vots
Abstencions: 1 vots 

Vicent Belda.- comenta i proposa, que pel format que te la gala i que s’ha quedat obsolet aquest, i en part també
per la implicació que estan tenint els clubs, que per poder omplir un poc el Teular i per donar visibilitat a aquest
acte, que per a guardó de millor escola es puga donar a una escola com la del C.D.Contestano. 

De nou s’obri un xicotet debat al voltant d’aquest tema, però finalment es decideix que el guardó a millor escola
es quede desert. 
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3. Despatx extraordinari.

Octavio.- comenta que el que vàrem parlar a la reunió anterior referent a la substitució de la gespa del camp de
futbol de La Morera, que es va presentar un projecte per a unes ajudes a Diputació, ja ens varen contestar i no
ens han donat  l’ajuda,  pel  que ara  tenim que buscar  altres vies de finançament o estar  pendent de noves
convocatòries que puguen eixir per poder presentar-se de nou.   

                 
4. Precs i preguntes.

Miguel Angel Castelló.- comenta el fet de que el Alcoyano de futbol, estiga baixant quasi tots els dies a entrenar
al camp de futbol de la Via, i que sols tinguen que pagar el carnet d’instal·lacions per fer ús del camp. Em dona
ràbia que el desgast que estan realitzant al camp i fer ús d’aquest isca tant barat com és el traure el carnet
d’instal·lacions, siga el Alcoyano o siga qui siga. Es deuria de pegar una volta a d’açò i veure si es modifica i que
no isca tant barat el tindre una instal·lació per a tu, i a més sent un equip professional o semi-professional com
ho són. Es va preguntar a la reunió informativa que vàrem tindre a setembre, i sembla que no es diu tota la
veritat al respecte i que s’amaga informació amb açò del Alcoyano.

Octavio.-  contesta  que amagar  res,  s’ha dit  i  redit,  ha  eixit  inclús  en  un plenari,  estem parlant  d’un  camp
municipal, d’una instal·lació d’ús públic, i venen pels matins quan el camp està disponible i no molesten a cap
club ni entitat esportiva de Cocentaina. No baixen tots els dies, i en principi el que vaig parlar amb el president
del  Alcoyano és  que baixarien  fins  el  mes de gener.  De  tota  manera revisarem tema de lloguers,  taxes  i
utilització d’instal·lacions i si creiem oportú modificar-ho ho farem.       

Miguel Angel Castelló.- comenta a més, que també a l’anterior reunió informativa es va preguntar per la situació
de la Muixeranga Penyeta Blanca, i poder deixar les instal·lacions a aquesta entitat per a que puguen tindre un
espai  per poder realitzar la seua activitat,  i  vareu contestar que si  formaren part  del  consell  local d’esports
podrien tindre més facilitat per poder optar a tindre un espai per realitzar la seua activitat. Tinc entès, que hi ha
una activitat de ‘‘trapezi i teles’’ que no formen part del consell d’esports, que estan fent ús del gimnàs del institut
i que a més cobren als que van a fer aquesta activitat amb ells, sent açò ja ‘la ostia’.

Iván.- contesta que en primer lloc, de part de la Muixeranga Penyeta Blanca no tenim noticies de cap tipus, ni
una simple crida de telèfon per saber qui són com entitat. Si que hem pogut veure que han sol·licitat el formar
part del consell d’esport, però és l’únic que sabem de part d’ells. Pel que fa a la ‘Asociación Nebbulah-Acrobacia
Aérea’ de la que estàs parlant, ells formen part del consell d’esports des de fa ja uns anys, i de fet la seua
representant al consell d’esports està hui ací present. Per últim, el tema de les quotes que puguen estar pagant-
se dins  de  cada  entitat  esportiva  per  part  dels  alumnes/jugadors/socis...  ho  desconeixem perquè mai  hem
condicionat  la  gestió  de cada una de les  entitats  membres  del  consell  local  d’esports.  Quotes  que creiem
necessaris per poder dur endavant qualsevol entitat i poder disposar d’un millor material esportiu, d’uns millors
tècnics esportius amb titulació i formació, d’una millor gestió administrativa i burocràtica,  que pot ser alguns
puguen fer per amor a l’esport, però que d’altres per a millorar, formar-se i créixer als seus respectius clubs,
necessiten dels ingressos de les quotes dels seus esportistes/pares/mares...

Ximo Corbí.- vol fer constar a l’acta, que a la reunió anterior del consell d’esports, quan per part del representant
del Patronat, Rafa Ferri, va comentar que li pareixia una falta de respecte de cara a la resta d’entitats el traure
de nou el tema de la subvenció ordinària, que el que a mi sí em pareix una falta d’humanitat per part de la resta
d’entitats de cara a una entitat seria com l’escacs que ha treballat i dut el nom de Cocentaina, i que aquest any
es quede sense ajuda de l’ajuntament. L’any passat el club va rebre 986€ i ara els posaré jo de la meua butxaca.
També comenta altre tema, que la regidoria d’esports ha invertit molt en instal·lacions i altres coses, camps de
futbol, pista patinatge, canvis de superfície... Però després de molts anys en les aules de dalt del pavelló no s’ha
fet res, es tindria que fer alguna cosa per millorar, teniu pensat fer alguna actuació al respecte?, aparells d’aire
calent i fred, llums i instal·lació elèctrica, finestres... També comenta un altre punt, que si es fa ús de l’aula on
realitzen les classes d’escacs per a alguna activitat, reunió, etc...que per favor es tinga cura del material i de la
neteja de l’aula, i que es quede com abans d’entrar a utilitzar l’aula.     
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Octavio.- contesta que ja hem comprat dos aparells d’aire per al menys tindre les aules un poc caldejades ara en
l’hivern i estem mirant de col·locar aparells més potents per poder disposar d’una temperatura en condicions a
algunes de les sales del pavelló. També el tema de les llums estem mirant d’acabar de substituir les poques que
ens queden que no son de LED i passar-les a LED, i a més estem mirant diferents pressupostos per a certes
millores i poc a poc anar fent a les diferents instal·lacions i edificis del poliesportiu.

Jorge Verdú.- pregunta si es te idea o pensament de veure alguna possibilitat de fer ús dels espais estàtics per a
poder  posar  publicitat,  si  es  podria  fer,  i  alguna  forma de  dur  a  terme  açò,  ja  que pensa  que seria  molt
interessant i es podria explotar aquest recurs del que disposa l’ajuntament i el poliesportiu en aquest cas.

Octavio.- contesta que de moment no ho hem plantejat, ni hem parat a tractar aquest tema, però que està obert
a qualsevol idea i proposta que puga ser bona per al poliesportiu, podem quedar i xarrar d’aquest aspecte i ho
veiem is et pareix bé.

Ximo Corbí.-  comenta que respecte a les activitats extraescolars als col·legis, tindríeu que parlar i mirar de
dignificar la figura del monitor, en aquest cas el monitor esportiu, perquè està pagant-se molt poc i seria molt
important el incrementar els pressupostos del que es dona per les extraescolars. I que conste que si algú té
presa que se’n vaja, però que és el lloc per a dir-ho i és una desconsiderat el que no es respecte el poder
expressar-se obertament a les reunions. 

Octavio.- respon que aquest tema no depèn d’aquesta regidoria i que no sé molt bé el tema en qüestió quin és,
així que no puc contestar-te, això ho tindries que tractar directament amb el regidor/a que porte aquest assumpte
que em comentes.  
   

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 electrònicament.                                        
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