Sessió 31/03/17
Assemblea Consell Local

Consell Local d’Esports

Hi assistissen les entitats i senyors següents:
PSPV-PSOE (ADRIAN BOTELLA JUAN), PARTIT POPULAR (JAVIER VILANOVA GARCIA), 03820-COMPROMIS
(JOSE JUAN CORTELL), CIUDADANOS COCENTAINA (JORGE VERDU), ASSOCIACIÓ DE VEÏNS (JOSE RIPOLL),
CLUB CAZA Y TIRO LA MODERNA (PEDRO JORNET), CLUB PATINATGE ARTISTIC COCENTAINA (MARCOS
SOLBES), COCENTAINA C.F. (JUAN JOSE NACHER), CLUB ESCACS COCENTAINA (XIMO CORBÍ), ASOCIACIÓN
CULTURAL DEPORTIVA LA MONTAÑA (ENRIQUE SOLER), CLUB BÀSQUET IRIS CONTESTÀ (JAVIER MARTI),
HOQUEI CLUB COCENTAINA (ESTEBAN FAUS), CLUB PETANCA CONTESTANIA (CARLOS LLOPIS),
CENT.ESPELEOLOGIA I ESCALADA (JUDITH LOPEZ), CLUB PILOTA COCENTAINA (JOAN A. COMPANY), CLUB
ESPORTIU TKD ITF PO EUN (ARACELI PEREZ), CLUB TENNIS COCENTAINA (POLIT GONZALEZ), CLUB YE
FAKY FUTBOL SALA (XAVIER ALBERO), G.E.E. LLUNA D’ELSA “CALITX” (FRANCISCO DIANA), CLUB BTT
MONTCABRER (ABEL CORTES), SOCARUN COCENTAINA (SANTIAGO APARISI), PEÑA MADRIDISTA EL COMTAT
(JORGE MOLTÓ).

President :
Saül Botella Juan
Secretari:
Iván González Moran
A Cocentaina, a les vint i quinze hores, del dia trenta-u de març 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 acta sessió anterior.
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.
Iván.- pren la paraula per informar que hi ha una puntualització respecte un dels comentaris que es varen
arreplegar al punt 5 de l‘ordre del dia de la sessió anterior amb data 25 de novembre de 2016. En concret es
tracta d’ampliar el text següent:
“Ximo Corbí.- si el malestar es tant generalitzat i hi ha un incompliment per part de la gerència del bar del
poliesportiu, l’ajuntament deuria d’actuar, es un servei important que es te que poder fer ús d’ell amb normalitat.”
Per aquest altre que el propi Ximo Corbí ens va fer arribar per correu electrònic:
“Ximo Corbí.- M'estranya aquestes queixes sobre el funcionament del Bar del Poliesportiu. És actualment
col·laborador nostre, i sempre ens ha donat un bon servei amb qualitat en les diferents activitats que hem
realitzat com a Campionats Provincials Subs i Tecnificació de la Federació. D'altra banda, si fem història amb el
Bar del Poliesportiu, veiem que el seu funcionament amb l'actual Responsable és el millor que hi ha hagut i el
que més ha durat. Si el malestar és tan generalitzat i si hi ha un incompliment per part de la gerència del Bar del
Poliesportiu, l'Ajuntament deuria actuar parlant amb el seu Responsable per a aclarir-ho, és un servei important
que s'ha de poder fer ús d'ell amb normalitat.”
Una vegada llegit i afegides aquestes línees, s’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Subvencions Ordinàries, Informació, Novetats.
Saul.- informa de que s’està tractant de poder agilitzar tot aquest procés que implica el tema de les subvencions
ordinàries, sobre tot facilitant el procediment de presentació de documentació. Aquest any veureu algunes
modificacions respecte a l’any anterior en quant a les bases de la subvenció. Una volta aprovades aquestes se
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Sessió 31/03/17
Assemblea Consell Local

Consell Local d’Esports
vos enviaran i se vos informarà dels terminis i de les novetats. Les novetats de les que parlem, no son altres que
modificacions en quant als terminis de presentació de documentació, amb la finalitat de que per al més de
setembre-octubre totes les entitats puguen disposar de les seues ajudes per a afrontar els seus inicis de
temporada. Si que vos demanem que per favor tots siguem responsables en complir amb aquestos terminis, ja
que del cas contrari tot es demora i no complim amb el planificat. Ara que ja s’ha aprovat els pressupostos
municipals 2017, ja poden aprovar les bases de la subvenció, i en breu les passarem per JGL. Una vegada
aprovades aquestes es publicaran en el BOP, i marcarem probablement fins a mitat de maig per poder presentar
tota la documentació requerida per a sol·licitar l’ajuda. També el termini màxim de presentar les factures una
vegada ja coneguen les quantitats atorgades a cada entitat, es baixarà al mes de juliol, probablement el 31 de
juliol.
Altres dos novetats que s’estan treballant des d’intervenció seran, per un costat, el poder sol·licitar els dos
certificats necessaris de la seguretat social i d’hisenda en el mateix ajuntament, sense necessitat de muntar a
per ells a Alcoi. I l’altra novetat, que serà opcional per a les entitats que ho puguen fer i els interessa, serà la de
presentar també totes les factures junt a la sol·licitud, amb la finalitat d’estalviar-se altre viatge i altre tràmit amb
l’ajuntament.
En aprovar-se les bases vos enviarem a tots per correu aquestes i vos indicarem tots els terminis i novetats de
nou.
Enrique Soler.- comenta que junt a les sol·licituds que presentarem en maig no podrem presentar les factures de
despeses del club, ja que no sabrem encara les quantitats atorgades a cada entitat.
Saul.- respon que aquest punt, ho veureu a la sol·licitud, es opcional per als club que si que tenen factures per
damunt del que estan rebent els últims anys, despeses fortes com puguen ser arbitratges, llicencies federatives,
desplaçaments... la resta pot presentar-ho una vegada coneguen la quantitat que els ha eixit enguany, i
presentar les factures al mes de juliol.
Esteban Faus.- sols remarcar el tema de recordar, a part de les notificacions que ja realitza l’ajuntament, el
recordar tots els terminis i avisar per correu electrònic.

Saul.- respon que desconeixem si açò es podrà fer, que podríem preguntar però ho veiem complicat.
Saul.- per acabar en aquest punt, demanar que s’eviten per norma o vici adquirit, el consumir els 10 dies que es
donen per complimentar la documentació que no està ben presentada o que falta presentar. Ja que alguna
entitat està fent aquesta pràctica els últims anys i açò retarda els tràmits.
3. Situació projectes poliesportiu.
Saul.- informar en aquest punt dels projectes que estan portant-se a terme. Com bé sabeu s’està realitzant l’obra
del camp de futbol de la Via des del mes de desembre i està previst per al mes de juny la seua finalització. De
moment totes les seues fases programades estan complint-se. Tot el relacionat amb l’obra està previst per a
mitat de maig, i la resta, com pendents, base, gespa, l’entorn...per a finals de juny. Aquest projecte que està
contemplat en dos fases com ja es va informar, sent la primera aquesta en la que estem, i la segon d’elles que
serà tot el tema de vestidors, encara no te partida pressupostaria.
També s’està realitzant l’obra de la coberta de la pista de patinatge i hoquei des del mes de febrer. La coberta en
si, que anirà a aquesta instal·lació, s’està construint en Navarra, de moment també s’estan complint les fases de
l’execució i ja estan realitzant els fonaments i preparant els pilars on anirà la coberta quan arribe.
Informar que han tingut lloc diferents reunions amb el club Pilota Cocentaina, pel tema del trinquet. S’està
treballant sobre aquest, però encara no hi ha una ubicació a dia de hui on puga anar el trinquet. Sabem de les
ajudes que podem aconseguir des de conselleria per a aquestos tipus d’esports, però encara no tenim un lloc on
poder fer realitat aquest projecte.
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Ximo Corbí.- pregunta si de la mateixa forma que s’està podent facilitar documentació entre organismes públics
per a obtenir informació, certificats i/o informes, com els de hisenda i seguretat social, si es podria veure el tindre
l’opció de treballar entre ajuntaments, per exemple, el poder presentar la sol·licitud de la subvenció en
l’ajuntament d’Alcoi i que l’Ajuntament de Cocentaina tingueren accés a aquest.
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També hem tingut varies reunions amb els membres del centre excursionista, de la seua secció d’escalada, i
amb membres del centre d’espeleologia i escalada, perquè passa similar al tema de la pilota valenciana i del
trinquet però a menor escala. Seria la construcció d’una sala de boulder per a poder escalar en interior, tenint
una instal·lació pròpia per a aquest esport, però tampoc tenim ubicació, no hi ha on fer aquesta sala, es te que
treballar més.
Altre projecte es la senyalització i il·luminació de l’entrada al poliesportiu, l’accessibilitat. S’està pressupostant
des del departament tècnic per poder millorar l’entorn de l’accés al poliesportiu.
També informem que ja s’ha adquirit un marcador electrònic per al pavelló, anirà al mateix lloc on tenim l’actual, i
abans de que finalitzen la temporada els diferents clubs el tindrem instal·lat.
Altra actuació que s’ha realitzat ja ha sigut el tancament de la part superior lateral del pavelló. Han sigut diferents
competicions oficials les que s’han deixat de jugar per culpa de l’aigua que ens entrava per aquest lateral, i ja
està tancat.
Una actuació que tindrem en breu serà la construcció de noves pistes de petanca en una nova ubicació, estem
parlant de entre 3 a 5 pistes. Aquestes aniran en la zona d’ombria que hi ha entre el bar del poliesportiu i el
institut de la FPA.
També tenim ja programada per al mes d’abril una millora de la graderia del camp de futbol de la Morera. En
concret més enfocat a la millora de la coberta de la graderia.
Com ja ve el bon temps ja estem pensant en anar preparant la temporada d’estiu i la temporada de piscina, i per
a aquest any, a part de les tasques de normal funcionament com la ressembra de gespa, dutxes, vestidors,
moreres, l’aigua de les piscines, depuradores... col·locarem zona d’ombria on estava la biblio-piscina, prop de la
piscina mitjana i menuda. També adquirirem un canviador per a bebès.
Altre punt que s’està treballant es l’eliminació de barreres arquitectòniques, fer un poliesportiu més accessible a
tots, arreplegant propostes per a actuar, pressupostar-ho tot i valorar-ho.
Com en ocasions anteriors, aprofitem aquest punt per a animar a que ens feu arribar qualsevol cosa, possible
millora, instal·lacions que no estiguen en condicions, per poder anar treballant-ho i millorant el que tenim.

Saul.- respon que no tardarem a dur a terme les pistes noves, ja pràcticament està tot tancat i el que més va
costar va ser el tema de l’ubicació, però que finalment serà on s’ha comentat abans.
Araceli.- pregunta per la possibilitat d’habilitar la zona que hi ha baix de les escales d’emergència del lateral del
pavelló per poder tindre un magatzem de material per al club de taekwondo, es va comentar al seu dia però no
ho hem vist finalment.
Saul.- es va mirar açò quan es va mencionar, però si no recorde mal crec que era un poc inviable el realitzar ahí
un magatzem, de totes formes ho consultarem i mirarem si es podria fer i el cost que suposaria.
4. Dades Poliesportiu.
Saul.- comenta que ja en el mes de novembre varem informar respecte dels números del poliesportiu. A dia de
hui son molt semblants. Vos facilitem els números del que tenim al poliesportiu hui per hui:







A la temporada 2016-2017 tenim un total d’usuaris fixes de dilluns a diumenge, de 1146 (aquestos son
esportistes locals de totes les edats)
Menors d’edat hi ha, 581 esportistes
Majors d’edat hi ha, 565 esportistes
A les Escoles Esportives Municipals hi ha 142 alumnes aquest curs, 41 adults i 101 menors d’edat.
S’han emés 520 carnets d’usuaris del poliesportiu
I s’han realitzat un total de 1201 reserves de pistes de tennis i frontennis, sent 1129 de tennis i 72 de
frontennis.
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Carlos Llopis.- referent a les pistes de petanca, que varen estar intentant jugar on aniran les pistes noves, i que
a penes varen poder jugar. Demanem que s’intenten agilitzar els tràmits per poder tindre les pistes noves quant
abans per poder seguir amb l’activitat del club, ja que en breu no podran accedir a les pistes que estan al camp
de la Via.
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5. 13 i 24 Hores Esportives Municipals.
Saul.- informa que aquest any la data de les 13 hores esportives serà el 20 de maig i que la data de les 24 hores
esportives serà els dies 2 i 3 de juny. Com altres anys, realitzarem una assemblea extraordinària abans de les
24 hores. Com bé sabeu les 24 hores les organitzeu els propis clubs, i arreplegarem les propostes de tots
vosaltres per poder dur a terme de la millor manera possible aquest acte tant important per a nosaltres. Per a les
13 hores, que es la festa dels més menuts i de tota la base, estem obert a escoltar idees i poder oferir tot tipus
de modalitats esportives, també esteu més que convidats a col·laborar en la preparació muntatge d’aquesta
festa esportiva, com per exemple preparar entrepans per als esportistes.
6. Precs i preguntes.
Iván.- informa que des de la gerència del bar del poliesportiu ens han comunicat que volien estar presents a
l’assemblea i per aquest motiu es va avisar de la convocatòria d’aquest consell, però que finalment no han pogut
assistir i en s han enviat l’escrit següent per fer-ho arribar a tots els membres:
“Muy Sres. Míos,
El motivo del presente escrito es el de agradecerles la invitación realizada para asistir a la Junta del Próximo día 31 de
Marzo de 2017, e indicarles que por motivos de trabajo no me será posible acudir.
Lamento esta ausencia y dado que no lo podré comunicar personalmente en dicha Junta, les indico que para mejorar
el servicio de cafetería estamos en negociaciones para poder instalar maquinas expendedoras de bebidas en el recinto
del polideportivo para que cuando la cafetería este cerrada se pueda obtener bebidas y café sin tener que abandonar
el polideportivo.
Esperando sepan disculpar mi ausencia y agradeciéndoles la invitación, atte. un saludo.
Fdo. Francisco Pujol Gallego.”

Ximo.- comenta que a part de ser col·laboradors del seu club, el servei que donen està molt bé i que estan complint
amb el plec de condicions, si puntualment, com en algun cas justificat com va ser el cas de fa uns mesos arrere, s’han
eixit del seu horari, es un fet puntual però no podem fer creure que el servei del bar està pràcticament abandonat.
Dona la sensació que quan es tracta aquest tema del bar del poliesportiu, pareix que es critica durament.
Marcos.- respon a Ximo, que encara que siguen col·laboradors vostres, pareix que no sigues un usuari del bar del
poliesportiu, no varen ser ni son critiques dures sobre el servei que donen, es varen informar de fets que han anat
passant a diferents entitats i usuaris del poliesportiu.
Jose Juan Cortell.- proposa que ja que s’ha aprovat de nou la prorroga de la concessió de la gestió del bar del
poliesportiu el passat 16 de març, que durant aquest temps que hi ha fins a la nova prorroga, que es treballen les
condicions d’un nou plec, on siguen els mateixos usuaris del poliesportiu els que redactarem aquest plec de
condicions, podent actualitzar-ho i fer-ho més seu per a poder disposar d’un millor servei. Després ja serien els propis
tècnics de l’ajuntament els que li donarien la forma i els aspectes més tècnics.
Araceli.- pregunta si tenim coneixement del perquè quan s’entra al bar, s’impregna tant la roba d’olor de fregidora, si
pot ser siga un tema del ventilador, de l’extractor, o de que pot ser i si s’ha vist alguna possible solució o es va a veure
alguna cosa al respecte.

Saul.- respon que pot ser siga tema de l’extractor com bé has dit, que no sabem de que pot ser, ho anotem per
voreu. El tema del plec, tota aportació pot ser interessant per anar treballant sobre aquest tema i tindre clar com
volem tindre aquest servei en un futur.
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Saul.- comenta que es varem reunir amb ells per tractar tots els temes que es varen exposar en les anteriors
assemblees del consell, i intentar millorar el funcionament i la relació entre el bar i els clubs. S’ha signat una nova
prorroga del contracte del bar del poliesportiu, i en 2-3 anys es licitarà i serà quan variarem el plec de condicions ja que
pensem que està antiquat i es deu d’actualitzar a les necessitats del poliesportiu que tenim hui en dia.
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Jorge Moltó.- pren la paraula per a llegir un escrit de part de la penya madridista El Comtat, el text és el següent:
“Benvolguts membres del Consell d’Esports:
Des de la Penya Madridista El Comtat, tenim el grat plaer d’anunciar-los que estem treballant en la participació
de la nostra entitat i tot el que ho desitja a l’assistència al partit de futbol de 2ª divisió entre el Llevant UE i el
Reial Oviedo, on juguen Natxo Insa i Lucas Torró, dos esportistes de Cocentaina. Tot i que no està encara
definida la data de l’esdeveniment, possiblement serà dissabte 29 o diumenge 30 d’abril i que a partir del 15
d’abril se’ls informarà a tots vostès per mitjà de la col·laboració de la regidoria d’esports i el seu coordinador
Iván, que agraïm la seua amabilitat en tot moment.
A més, queden tots vostès convidats al VIII Torneig Autonòmic de Seleccions Comarcals, que es celebrarà l’1 de
maig a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal. Agrairem la seva presència, així com agraïm la gran
col·laboració de la regidoria d’esports en tot moment.
Moltes gràcies a tots els membres del Consell d’Esports.”
Saul.- informa de les pròximes activitats i competicions esportives que hi haurà:
o
o
o
o
o
o

02 abril, cursa ciclista 45 edició Mare de Deu del Miracle
Del 13 al 15 d’abril, I Torneig Internacional de futbol base
30 d’abril, Matinal Motera
01 de maig, VIII Torneig Autonòmic de Seleccions Comarcals
13 de maig, II Torneig Tennis Taula de Discapacitats Intel·lectuals
14 de maig, Festa de la Bicicleta, Decabike

Saul.- presenta a Jose Albadalejo, fundador, director i monitor del club Judo Cocentaina, que està amb nosaltres
al poliesportiu des del mes d’octubre i que en breu formarà part com a membre del Consell Local d’Esports.
I no havent més assumptes a tractar, finalitza l’assemblea a les 22:00 hores, dels quals, com a secretari, que ho
confirme, estenc i signe aquesta acta.
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El secretari: Iván González Moran

