Sessió 27/03/18
Assemblea Consell Local

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2018.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
PARTIT POPULAR (RAIMUNDO MONTAVA), 03820-COMPROMIS (JOSE VICENTE PEREA), CIUDADANOS
COCENTAINA (JORGE VERDÚ), ASSOCIACIÓ DE VEÏNS (MILAGRO PURIFICACIÓN), CLUB CAZA Y TIRO LA
MODERNA (PEDRO JORNET), CLUB PATINATGE ARTISTIC COCENTAINA (MARCOS SOLBES), COCENTAINA
C.F. (VICENT FENOLLAR), ASSOCIACIÓ CULTURAL ESPORTIVA LA MONTAÑA (ENRIQUE SOLER), CLUB
BÀSQUET IRIS CONTESTÀ (JAVIER MARTI), HOQUEI CLUB COCENTAINA (ESTEBAN FAUS), CLUB PETANCA
CONTESTANIA (CARLOS LLOPIS), CENTRE EXCURSIONISTA CONTESTA (HIPOLITO CERDÀ), CLUB PILOTA
COCENTAINA (PEDRO MARZA CANO), CLUB YE FAKY FUTBOL SALA (XAVIER ALBERO), GRUP D’ESPLAI
ESPORTIU LLUNA D’ELSA (FRANCISCO DIANA), CLUB ESPORTIU PATRONAT COR DE JESUS (RAFA FERRI),
NEBBULAH (ANA LLACER).

President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint hores i quinze minuts, del dia vint i set de març 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. Pressupost general 2018. Informar.
Saul.- informa de que com ja sabem, està aprovat el pressupost general 2018 a Cocentaina. Pel que ens afecta
a esports, fem un repàs destacant les variacions.
El primer a destacar, seria les ajudes a totes les associacions del poble de Cocentaina, s’ha aprovat un
increment del 5% en totes les ajudes que venen donant-se al llarg del temps. En esports tenim dos, l’ajuda a
clubs i entitats esportives del municipi de Cocentaina, i l’ajuda al C.D. Contestano. La primera incrementa de
26.587 € a 28.200 €, i la segon incrementa de 13.900 € a 14.600 €.
Pel que fa a altres partides dins del pressupost, s’han acceptat 3 variacions en esports:
La primera d’elles, l’actuació a la piscina municipal, per valor de 30.000 euros en millores (filtres, depuradores,
entorn, dutxes, vestidors...).
La segona d’elles, les reformes de condicionament dels vestidors (pista central, hoquei, pavelló) en tema de
sanitat i complint normativa vigent, aquesta ja està pràcticament acabada i en breu obrirem els vestidors.
La tercera d’elles i que es important, es que ens han incrementat la partida d’estudis i treballs tècnics, passant
de 30.000 a 45.000 € i podent així continuar amb la línia de treball d’anar per davant tenint documents tècnic i
valorats de totes les possibles actuacions a realitzar al poliesportiu, donant continuïtat dins del pla director bàsic
que fa anys es va iniciar, per a la millora constant que necessita el poliesportiu, i que gràcies a l’aportació,
consens i suport de tots no hem parat de millorar i reformar les instal·lacions esportives.
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Altre punt important dins de l’ajuda a clubs i entitats esportives de Cocentaina 2018, son les modificacions que
tindrem a les bases, la primera i important, es que tots els que demanen l’ajuda deuen d’estar al corrent amb
l’ajuntament, açò vol dir que a l’hora de realitzar la sol·licitud s'han de tindre tots els rebuts d’instal·lacions
tramitats i pagats per poder optar a aquesta ajuda. Altre punt modificat, es que l’activitat programada serà des
del mes d’agost de 2017 fins el mes de juliol de 2018. Demanaríem que si qualsevol entitat canvia de junta
directiva que s’informen bé dels tràmits a realitzar, i de les ajudes a les que opten, que l’antiga junta els informe,
o que ens pregunten a nosaltres.
Esteban Faus.- comenta del tema dels terminis, que el complir tots en temps i presentant tot quant s’ens
requereix des de l’ajuntament, per a que després cobrem l’ajuda el 31 de desembre no ho veuen del més lògic.
Si correm deuríem de córrer tots, per poder tindre l’ajuda també en temps i dins d’un termini raonable.
Saul.- contesta que com ja varem arreplegar a l’acta anterior, va ser una circumstancia puntual, i varem, i varen
des d’intervenció, demanar disculpes pel retràs amb la intenció de poder complir aquest any i els venidors amb
els terminis.
Per últim, ens comuniquen que des de ja, que anem avisant i informant a tots vosaltres i diferents associacions
del poble, de que la forma en que tramitarem qualsevol cosa amb l’ajuntament serà amb tramitació digital
mitjançant la seu electrònica. Per la qual cosa, tots tindrem que tindre accés a la Seu Electrònica per gestionar i
tramitar el que siga necessari. Podem anar passant pel SIC i així vos poden donar accés i des de casa podrem
fer qualsevol gestió i presentar qualsevol documentació.
Maria Purificación Pascual.- comenta que seria molt interessant el poder tindre algun tipus d'assessorament per
a les persones i/o entitats que no tinguen eixes facilitats i coneixements, i per tant se'ls complique realitzar cap
gestió.

3. Situació de projectes.
Saul.- comenta que ja tenim 3 projectes acabats o pràcticament acabats, com 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, serà nova sala de reunions i multi funcions, podent
realitzar diferents xarrades, campus, tecnificacions, assemblees...qualsevol club podrà fer ús d’ella i podrem
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.
A banda, estem mirant des de fa temps l’actuació d’accessibilitat al pavelló, valorant per realitzar alguna de les
diferents opcions, o bé, la col·locació d’una rampa, o la col·locació d’un elevador, que seria molt similar al que es
va construir a la FPA.
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Saul.- es un pas més a nivell ajuntament amb la intenció de millorar i agilitzar la relació i tramitació de tota la
documentació que entra a l’ajuntament, el SIC continua igual físicament a l’ajuntament, però tenim que anar
pensant en anar treballant digitalment, el paper poc a poc desapareixerà i tenim que anar pegant passos. Per
suposat que qualsevol que tinga dificultats i dubtes al respecte, que no tinga problema en preguntar i se’ls
informarà i assessorarà millor.
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També com ja sabeu, i ara dins de la partida ampliada en pressupost general d’estudis i treballs tècnics, s’està
treballant per a veure la possibilitat de la construcció d’un trinquet i d’un Boulder intern d’escalada, amb la
dificultat que tenim de no tindre el lloc encara on aniríem ni una ni altra instal·lació.
Per últim, informar dels projectes que han entrat en els Pressupostos Participatius, que primer han de passar per
l'exposició de cada projecte, han de ser acceptats, i finalment seria la votació. Els 4 projectes son els següents:
piscina coberta, accés al Camp de futbol de la Via pel pàrquing, marcador electrònic per al camp de futbol de La
Via, megafonia centralitzada per a tot el poliesportiu.
Amb tot açò com podeu veure ens deixa comprovar que si seguim treballant amb aquesta línia d’anar per
davant, i estant amb continuo contacte amb tots vosaltres, podem tindre clar el que volem i les millores de les
que necessitem, i així poder anar aconseguint entre tots el poliesportiu que necessitem.
4. Activitats esportives. Dates.
Saul.- informa de les activitats plantejades tant per la regidoria d’esports com per les diferents associacions i
entitats esportives del poble, destacant que les 13 hores esportives seran el dissabte 19 de maig, i les 24 hores
esportives seran el divendres 15 i dissabte 16 de juny.

26 gener: GALA DE L’ESPORT 2017
03 febrer: ETAPA REINA VOLTA A LA C.V. CICLISME
10 de març: CAMPIONAT AUTONÒMIC HOQUEI PATINS INICIACIÓ
11 de març: XLVIII MARXA ESCOLAR C.E.C.
24 de març: COPA FEDERACIÓ D’HOQUEI PREBENJAMÍ-ALEVÍ
04 i 05 d'abril: II TORNEIG INTERNACIONAL VILA DE COCENTAINA
07 d'abril: 46 TROFEU MARE DE DEU CICLISME
28 abril: COPA FEDERACIÓ D’HOQUEI INICIACIÓ, BENJAMÍ I INFANTIL
28 i 29 abril: TROFEU PRIMAVERA PATINATGE
29 abril: NON STOP MATINAL CENTRE DE DANSA I ENTRENAMENT
01 maig: TROFEU FUTBOL SALA SELECCIONS COMARCALS
05 maig: III TORNEIG TENNIS TAULA IL·LUSIONAT
19 maig: 13 HORES
26 i 27 maig: AUTONÒMIC DE PATINATGE BENJAMÍ I INFANTIL
08, 09 i 10 juny: II TROFEU VILA DE COCENTAINA PATINATGE
15 i 16 juny: 24 HORES
16 juny: INAUGURACIÓ PISCINA
23 i 24juny: TROFEU HOQUEI VILA COCENTAINA
25 juny: INICI ESCOLA PERMANÈNCIA
5. Plec de condicions, bar-cafeteria poliesportiu.
Saul.- comenta que el concessionari del bar-cafeteria del poliesportiu ha demanat la prorroga d’un any més. No
obstant això, se li comunica al concessionari del bar-cafeteria del poliesportiu que una vegada realitzada la visita
pels tècnics de conselleria i vistes les necessitats de reformes per a complir en tema de sanitat i condicionament
de tot el local, se li pot prorrogar la concessió fins al proper mes de setembre de 2018, que serà quan s’inicien
les obres de reforma per a poder complir amb tots aquests aspectes, i que per necessitat en la unificació del
col·legi San Juan Bosco ens han marcat des de conselleria.
Vos informem que temporalment i mentrestant duren les obres del San Juan Bosco, l’edifici de la FPA serà
temporalment el col·legi i que part del saló del restaurant del bar del poliesportiu, serà el menjador.
Resumint, fins al mes de setembre de 2018 es pot prorrogar la concessió, a partir d’aquest mes de setembre
s’iniciaran les obres de condicionament del bar-cafeteria, i per tant no tindrem servei de bar durant la reforma.
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Activitats esportives durant 2018:
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Una vegada finalitzem les obres, es traurà un nou plec de condicions de la concessió nova perquè les
condicions canviaran per necessitat, i es aquest moment en el que també aprofitarem per a poder realitzar les
modificacions que pensem necessàries al nou plec per poder disposar del servei de bar que volem al
poliesportiu.
Esteban Faus.- pregunta per aclarir, si en setembre s’inicien les obres i el plec es deu de traure nou, si pot optar
qualsevol a quedar-se la concessió.
Saul.- si, una vegada es modifica el plec, es trau per a que opte qualsevol, inclusiu el concessionari actual pot
optar de nou.
Jorge Verdú.- pregunta pel tema de les màquines expenedores, que ho varem parlar en assemblees anteriors i
no s’ha parlat més, si ho varen mirar. També de que tota la instal·lació elèctrica que hi ha allí dins està feta pols i
si les reformes que s'han de fer ho tenen contemplades.
Saul.- contesta que si que ho varem comentar i de fet tenim constància de que varen vindre comercials de
màquines expenedores per veure si podien instal·lar alguna, ara bé, la concessió la tenen els concessionaris del
bar-cafeteria, i son ells els que tenen l’explotació, si no les han col·locat serà per algun motiu que desconeixem.
Per altra part, referent a la instal·lació varen ser tècnics de conselleria els que varen estar veient l’edifici i les
instal·lacions que allí hi han i ho tenen tot contemplat per a la reforma.
Maria Purificación Pascual.- pregunta que si es pot enviar el plec de condicions de la concessió del bar-cafeteria
del poliesportiu, d’aquesta forma podem fer les aportacions que creiem millors per poder millorar les prestacions
d’aquest servei. Si podem tindre accés.
Saul.- si, no veiem perquè no, el plec es públic, al seu dia es va fer públic així que teniu accés a aquest
document. Mirem de enviar-ho per correu electrònic a tots vosaltres si el voleu.

Saul.- contesta que ara es moment com estem comentant de plasmar en aquest nou plec totes les aportacions
que ens heu estat fent arribar, i poder actualitzar aquest servei a l’actual poliesportiu que tenim a dia de hui, amb
totes les seues necessitats i demandes.
6. Despatx extraordinari.
No hi ha.
7. Precs i preguntes.
Maria Purificación Pascual.- pregunta per la situació de l’ús del camp de futbol de la Via per part del C.D.
Alcoyano, han aparegut diferent noticies publicades, ha aparegut el tema en ple de l’ajuntament, i no ha quedat
molt clar la situació com està, ara es una bona ocasió per a aclarir-ho. Pregunta si hi ha conveni entre C.D.
Contestano i C.D. Alcoyano.
Saul.- respon que estem parlant d’unes instal·lacions públiques i sempre i quan hi ha disponibilitat horària estant
la instal·lació lliure, perquè no es pot fer ús d’aquesta. La preferència d’ús sempre serà per als equips i entitats
locals, com és lògic i així ho tenim regulat, però perquè no poden utilitzar les instal·lacions altres entitats si
aquestes estan buides. Si es compleix l’ordenança fiscal i tramiten els carnets.
Jose Vicente Perea.-comenta que el camp s’ha d’utilitzar, però que si aquest projecte del camp de la Via s’ha fet
per i per al poble, que deurien de saber tots la durabilitat que el camp pot tindre, ja que si s’està utilitzant-se més
la durabilitat serà menys. Sabem la durabilitat d’aquesta instal·lació?
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Jose Vicent Perea.- comenta també la importància de que s’arreplegue al nou plec de condicions, la diferencia
entre inquilí i amo de l'edifici i del servei que es presta, que arreplegue bé les obligacions i que es millore el
servei a prestar.
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Saul.- respon que la durabilitat d’un camp ve condicionada per molts aspectes a tindre en compte, però el camp
de la Morera que és una gespa d’una qualitat molt inferior, va estar col·locada en 2006, i aquest nou camp de la
Via la gespa es molt superior i moderna, els comercials diuen una possible estimació en anys que pot oscilar
entre 15-20 anys en condicions òptimes, però no va més condicionat pel possible ús que es puga fer, si no més
pel possible manteniment i tractament que es puga realitzar al camp.
Esteban Faus.- pren la paraula per a comentar que qualsevol instal·lació pública està i deu de estar per a ser
utilitzada el màxim possible, no te sentit cap instal·lació pública que estiga tancada per no fer desgast d’aquesta.
Si que s'han de mantindre i han de estar en condicions, però deuen de utilitzar-se ja que per a això estan
construïdes.
Saul.- sempre hem dit que els problemes que vinguen condicionats per l’increment de l’activitat i l’ús de les
instal·lacions benvinguts siguen.
Jorge Verdú.- pregunta per la publicitat del poliesportiu, si pertany a algú, si es pot col·locar publicitat, com està
aquest tema de la publicitat.
Saul.- aquest tema també es va abordar en altra assemblea del consell i a dia de hui la situació és la mateixa.
Aquest contracte es va quedar desert, el plec de condicions està a l’ajuntament, també es va fer públic al seu dia
per a que les empreses pogueren optar.

Saul.- respon que l’increment es va aprovar al ple de l’ajuntament per votació. El tema de les llums del camp de
la Via, dins del projecte, la 1ª fase, no entrava el enllumenats, per la qual cosa està com al seu inici i no s’ha
modificat res de enllumenats. Per altra part, els endolls no poden estar als vestidors, i al ser nous estan
construïts complint tot tipus de normativa vigent. I el tema de les pissarres, hem trobat parets i mobiliari retolat, i
això no es per no tindre pissarres, això es de sentit comú i de no respectar les instal·lacions, la majoria
d’entrenadors o clubs si necessiten pissarres les porten d’arrere.
Neus Payà.- vol fer arribar que l’estat de la pista exterior de patinatge i hoquei no està en les millors condicions
possibles per a la practica del patinatge, els motius venen per l’estat de la pista, es un continu l’estar plena de
pedres del voltant de l’entorn de la instal·lació. A més, també entra pols i brossa a la pista, i els patins necessiten
d’un mínim de condicions per poder patinar correctament i realitzar totes les figures com cal.
Esteban Faus.- comenta també al respecte d’aquest tema que una de les possibles causes siga la separació
que hi ha entre la barana de fusta i la pista, que puga entrar per ací prou de brutícia i pols. I l’altra i més evident,
es que al tindre ara coberta la pista, ja no plou mai i per tant no lleva de tant en tant aquesta pols que s’acumula.
Saul.- pel temps tindrem que condicionar l’entorn de les instal·lacions per no sofrir el que ens esteu dient,
passant per una actuació de formigó imprès o similar i així acabar en les pedres. Pel que fa a la neteja és
important i ho parlarem per veure de tindre les instal·lacions com cal.
I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 22:10 hores, dels quals, com a secretari, que ho
confirme, estenc i signe aquesta acta.
El secretari: Iván González Moran
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Vicent Fenollar.-comenta que li pareix molt poc l’increment que s’ha fet referent a les ajudes a les entitats i
associacions del poble, i pregunta qui decideix eixe increment. També trasllada certes queixes i suggeriments,
com el tema de l’encesa de llums del camp de la Via, que deuria d’estar centralitza’t i no estar l’encesa de llums
en una de les torres de llum. També comenta que deuria d’haver un endoll en les vestidors de La Morera, al
menys en el vestidor dels arbitres. I per últim, si podríem tindre alguna pissarra dins dels vestidors, ja que aniria
molt bé i evitaríem trobar retolacions en mobiliari i parets dels vestidors.

