Sessió 29/03/19
Assemblea Consell Local

Consell Local d’Esports
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CONSELL LOCAL D’ESPORTS DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2019.
Hi assistissen les entitats i senyors següents:
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE COCENTAINA (MILAGRO PURIFICACIÓN PASCUAL BOTELLA), GRE FUTBOL SALA
CASTELL DE COCENTAINA (OSCAR GARCIA), COCENTAINA C.F. (VICENT FENOLLAR), CLUB BÀSQUET IRIS
CONTESTÀ (NURIA CASTELLÀ), CLUB DEPORTIVO CONTESTANO (SERGIO OLTRA), CENTRE
EXCURSIONISTA CONTESTA (HIPOLITO CERDÀ), CLUB TENNIS COCENTAINA (HIPOLITO GONZALEZ), CLUB
YE FAKY FUTBOL SALA (XAVIER ALBERO), GRUP D’ESPLAI ESPORTIU LLUNA D’ELSA (FRANCISCO DIANA),
CLUB ESPORTIU PATRONAT COR DE JESUS (RAFA FERRI), BTT MONTCABRER (PEDRO SANCHIS),
SOCARUN COCENTAINA (SANTIAGO APARISI), PEÑA MADRIDISTA EL COMTAT (JUAN SILVESTRE),
ASSOCIACIÓ NEBBULAH (ANA LLÁCER).

President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint hores i vint minuts, del dia vint i nou de març 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.
Saul.- Comenta com a totes les assemblees si arriba a tots els membres del consell tant les convocatòries com
les actes, i si no és així, que és 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, si alguns actualitzen els representants, que per favor ens ho comunique i que ho registren en l’ajuntament
per a actualitzar-ho oficialment, i a part, que ens facilite les dades per poder mantindre el contacte i la relació
com fins al moment, sobre tot el correu electrònic que utilitze el club o la persona representant al consell.
Sabeu que a les assemblees del consell local d’esports poden estar presents qualsevol que vullga estar present,
però els representants de les entitats membres del consell d’esports son les que apareixen oficialment
registrades i sou vosaltres els que teniu que actualitza-ho i es creu convenient i canvieu de representants o de
suplents.
Pregunta si hi ha alguna cosa de l’acta anterior a comentar.
No hi ha cap.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Situació de Projectes.
Saul.- Informa de les actuacions de manteniment que s’estan realitzant i s’estan treballant sobre elles.
S’ha realitzat una actuació de manteniment a la superfície de la pista del pavelló, sobre tot ho han notat els
usuaris dels patins, hoquei i patinatge, encara s'han de tornar els de l’empresa que ho ha realitzat per acabar la
feina i deixar la pista en les millors condicions possibles.
En quant a l’entorn de la pista de patinatge, estem demanant pressupostos i parlant en diferent empreses per
donar una solució a l’entorn d’aquesta pista. Urbanitzar la superfície que està donant problemes pel desgast que
produeixen les pròpies rodes dels patins, i que la pista no es plena de pedretes i terra que dificulta el rodar dels
patins.
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En la pista central de futbol sala, també estem veient diferents pressupostos amb diferents empreses i estudiant
les possibles actuacions i terminis per poder fer. Ací passa d’una substitució completa de la superfície de joc,
mantenint o canviant la goma, i a la reparació temporal dels forats que estan apareguen realitzant una actuació
de manteniment en breu.
Pel que fa a la piscina municipal, en breu s’iniciaran les pertinents actuacions per condicionar aquestes
instal·lacions per a la temporada d’estiu 2019. La gespa, els arbres, vestidors, dutxes, escales, les pròpies
piscines...
Un altre dels projectes que seguim tenint en mira és l'execució de la fase 2 del camp de la Via. Urbanitzar
l’entorn i fer els vestidors nous, magatzems, sala de reunions... Ací totes les vies estan obertes per si podem
traure aquest projecte des d’alguna subvenció de conselleria, de diputació, amb recursos propis... El projecte
està realitzat i el que necessitem és veure la forma de obtenir el suport econòmic per a realitzar l’obra.
Altre projecte que s’està realitzant és el d’un document de treball de la construcció d’un futur trinquet, es tracta
de l’elaboració d’un document d’aquest possible projecte per poder treballar sobre aquest, i també poder anar
per davant en quant a possibles ajudes que puguen aparèixer al voltant de la construcció d’instal·lacions
d’aquest tipus.
També en aquestes línies de treball al respecte d’un document del projecte per a l’accessibilitat del poliesportiu i
del pavelló, poder accedir a tots els espais i instal·lacions.
Per altra part, tenim les obres del bar-cafeteria del poliesportiu que en principi a mitat d’abril pot ser finalitzen, i
serà moment per a paral·lelament traure un plec de condicions per a l’adjudicació del servei del bar-cafeteria del
poliesportiu.
Hipolito Cerdà.- pregunta si ara que va a realitzar-se un plec de condicions nou, si es te previst l’ampliar l’horari
d’obertura del bar, ja que moltes de les queixes que han arribat pels diferents usuaris, eren precisament per
estar tancar el bar en horari d’obertura del poliesportiu.
Saul.- si ho tenim previst, ara és el moment de contemplar totes aquelles coses que ens heu anat fent arribar per
millorar el servei del bar-cafeteria, i una d’elles com bé dius és l’horari d’obertura.
Per altre costat, també informar respecte a projectes i actuacions que s’han realitzat recentment, com la
col·locació del marcador electrònic del camp de La Via, que ja està en funcionament.
Com bé sabeu i s’ha informat a tots, l’alberg de l’edifici de l’antic institut no estarà operatiu fins un llarg temps, en
principi fins 2021, però que una vegada finalitzat l’obra i estiga adequat el col·legi del Bosco, quedarà un edifici
integrat i nou al poliesportiu municipal en el que eixirem guanyant tots i podrem fer ús d’ell per a millorar l’oferta
esportiva i formativa.
3. Informació d’Activitats Esportives.
Saul.- com venim fent a les assemblees del consell, informem de tota la varietat de modalitats esportives que
s’han realitzat des de principi d’any i que estan programades fins a l’estiu, i que gràcies a tots vosaltres que sou
els que proposeu i tireu avant totes les iniciatives podem realitzar tantes activitats.
Gràcies a aquesta relació amb les diferents entitats esportives i per extensió amb diferents federacions de les
que formeu part, hem anant treballant convenis de col·laboració entre ajuntament i federacions i entre
ajuntament de clubs, i d’aquesta manera s’han pogut realitzar quantitat de proves esportives de caràcter, local,
provincial, autonòmic, nacional i inclús internacional.
També i motiu d’aquesta dilatada agenda esportiva, s’ha pogut realitzar una programació de programes de ràdio
en Ràdio Cocentaina per donar difusió i visibilitat de l’activitat esportiva en concret i dels promotors de les
diferents competicions.
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ACTIVITATS ESPORTIVES ANY 2019
GENER
dimecres 2 a divendres 4:
CAMPUS NADAL DE FUTBOL CD CONTESTANO
divendres 4:
40 EDICIÓ TORNEIG DE FIRA DE FUTBOL CATEGORIA CADET
divendres 25:
GALA DE L’ESPORT CONTESTÀ 2018
divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27:
I ENCONTRE NACIONAL DE SLALOM EN CADIRA DE RODES
dissabte 26 i diumenge 27:
TROFEU D’HIVERN DE PATINATGE PROVÍNCIA D’ALACANT
FEBRER
dissabte 23 i diumenge 24:
FASE FINAL COPA SÉNIOR MASCULINA PREFERENT BÀSQUET C.V.
dissabte 23 i diumenge 24:
CURS D’INICIACIÓ AL BARRANQUISME
MARÇ
dissabte 2 de març:
7aJORNADA DE LA LLIGA AUTONÒMICA DE BOCCIA – XXXVII JECV
dissabte 16 i diumenge 17:
TROFEU DE PRIMAVERA DE PATINATGE PROVÍNCIA D’ALACANT
ABRIL
divendres 12 i dissabte 13:
LAND PARTY (DE JOVENTUT)
dijous 18, divendres 19 i dissabte 20:
III TORNEIG INTERNACIONAL VILA DE COCENTAINA FUTBOL
divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28:
FASE SECTOR D’HOQUEI ALEVÍ FEDERACIÓ C.V.
dissabte 27:
47 TROFEU MARE DE DEU CICLISME
ABRIL
diumenge 28:
NON STOP MATINAL D’ESPORT, CENTRE DE DANSA I ENTRENAMENT
MÓNICA TALENS I ADRIÁN PALACÍ
MAIG
dimarts 1:
X TROFEU FUTBOL SALA SELECCIONS COMARCALS
dissabte 11:
JUDO – TROFEO DE PRIMAVERA
dissabte 18:
XXXIX 13 HORES ESPORTIVES MUNICIPALS
dissabte 25 i diumenge 26:
COPA FEDERACIÓ C.V. D’HOQUEI INICIACIÓ I BENJAMÍ
dimecres 29:
INICI MATRÍCULA ESCOLES DE PERMANÈNCIA ESTIU 2019
JUNY
dilluns 03:
INICI MATRÍCULA ESCOLES ESPORTIVES ESTIU 2019
dilluns 10:
INICI TRAMITACIÓ CARNETS PISCINA ESTIU 2019
dijous 13, divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16:
CAMPIONAT D’ESPANYA D’HOQUEI sub16 MASCULÍ + sub18 FEMENÍ
divendres 14 i dissabte 15:
XLI 24 HORES ESPORTIVES MUNICIPALS
dissabte 15:
INAUGURACIÓ TEMPORADA 2019 PISCINA MUNICIPAL
dissabte 22 i diumenge 23:
III TROFEU AUTONÒMIC VILA DE COCENTAINA PATINATGE
dimarts 25:
INICI DE L’ESCOLA PERMANÈNCIA ESTIU 2019
JULIOL
dilluns 1:
INICI DE L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL D’ESTIU 2019
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4. Subvenció Ordinària Local. I petició Subvenció de Diputació.
Saul.- informa que en breu revisarem les bases del reglament de subvencions i que per tant prompte enviarem a
publicar la convocatòria de la subvenció ordinària, una vegada publicat vos avisarem per anar presentant les
sol·licituds a l’ajuda.
Com bé sabeu, aquesta convocatòria passada varem afegir un concepte nou a les bases, en el que obliga a les
entitats a publicitar i fer difusió de Cocentaina i de l’ajuntament de Cocentaina com a col·laborador i promotor de
l’esport contestà. Un punt que s’ha afegit de forma unànime a totes les ajudes que es rebre'n des de
l’ajuntament des de les diferents regidories.
Per altre costat, sabem que ja la tramitació està sent tota electrònicament, gràcies a la targeta o signatura
electrònica que ja totes les entitats deuríeu de tindre tramitada. Des d’ací per part de la regidoria d’esports,
s’oferim per a ajudar en el que puguem en aquest aspecte per als que els coste un poc més aquests tràmits i
gestions electròniques i estem oberts a facilitar i consultar el que necessiteu.
Milagro Purificación.- comenta que en el consell de participació ciutadana es va parlar amb l’alcaldessa Mireia
per a fer unes formacions per a totes les entitats del poble, pregunta si d’açò se sap alguna cosa, i que estaria
molt bé realitzar aquestes formacions plantejant de fer-ho en els propis edificis municipals i realitzant certs torns
o sessions per poder arribar a tots.
Saul.- respon que arreplega la idea de realitzar les formacions, i que preguntarem com està aquest assumpte
per veure si podem dur-ho a terme utilitzant les aules de formació que disposem a l’ajuntament.
Saul.- comenta per altra part, el tema de la subvenció per a entitats esportives des de diputació, com bé sabeu el
termini per presentar la sol·licitud va finalitzar i ja deuríeu d’haver tramitat aquesta ajuda, que a més, condiciona
la nostra subvenció local, ja que aquest punt està present a les nostres bases i és important demanar la
subvenció a diputació.
5. Despatx extraordinari.
Saul.- informa a tots que en quant a modificacions de reglaments de subvencions i ordenances fiscals
reguladores de la taxa, podem treballar per poder anar millorant aquestes i que les hem anat modificant i podem
modificar-les. Ara estem mirant d’actualitzar les dos ordenances que tenim al poliesportiu, la de piscina i la
d’instal·lacions, recollim totes les propostes i casuística que anem trobant i ens feu arribar tant vosaltres com els
usuaris, i la idea és actualitzar les que ja tenim en vigència.
6. Precs i preguntes.
Milagro Purificación.- pregunta pels dolls impulsors de la piscina gran, que durant tot l’hivern estan en marxa. I
també, pel projecte que va guanyar a la votació dels pressupostos participatius, que va ser el projecte de
viabilitat de cobrir la piscina, si sabem que idea hi ha al respecte.
Saul.- respon que en quant als impulsors de la piscina gran, ens varen aconsellar els tècnics que varen realitzar
l’actuació l’estiu passat dels filtres de les depuradores, que durant l’hivern intentem no tindre parades les
màquines i els filtres durant tant de temps, i que anàrem fent córrer l’aigua pels circuits.
En quant a l’estudi de viabilitat del cobriment de la piscina, si s’han preocupat i s’han posat en contacte amb
nosaltres varies empreses que podrien realitzar aquest estudi, però tenim que veure encara com anem a traureu
per a que les empreses puguen accedir a l’oferta o licitació que s’obrirà per poder realitzar el projecte.
Hipolito Cerdà.- comenta que si aquest és l’últim consell local d’esports amb Saul com a regidor d’esports, vol
expressar públicament l’admiració cap a la persona de Saul, pel seu treball, constància i dedicació. Més d’acord
o menys en les diferents decisions que pel lloc que ocupa hi ha que prendre, però que el felicita per la
involucració amb tot l’esport contestà.
I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21:20 hores, dels quals, com a secretari, que ho
confirme, estenc i signe aquesta acta electrònicament.
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