A C T A
Pedreguer a 23 de novembre de 2015
A la Casa de Cultura de Pedreguer, essent les vint hores i dotze minuts, del dia vint-i-tres
de novembre de dos mil quinze, es reuniren, sota la Presidència de l’Alcalde i Regidor d’ Esports,
Sergi Ferrús i Peris, els representants dels grups polítics municipals, David Prats de la CUP, així
com els membres de diferents Entitats Esportives Locals i membres d’ Associacions i
Organismes que integren el Consell Municipal d’ Esports, que son els següents :
Alberto Alberola ( Club de Basquet ), Javier Noguera ( Associació d’Escacs ), Toni Fornés (
Futbol Veterans ), Miguel Cabrera ( Club de Karate ), Toni Ballester ( Club Esportiu ), Andrés
Noel ( Club de Petanca ), Juan Ballester ( Club Eqüestre ), Vicent Noguera ( Centre
Excursionista ),Jose J. Fornés ( Societat de Coloms Esportius ), Maria Ivars ( Coordinadora EEM
), Noel Miralles ( Coordinador Servicios Deportivos ) i Miquel A. Noguera ( Tècnic d´Esports ), qui
actua de secretari. Com assistents convidats estan presents dos representants del futur club
d’esports d’inèrcia de Pedreguer.
Desprès de la benvinguda de l’Alcalde, es dona pas a l’ ordre del dia, tractant-se els
següents assumptes :
1.- Aprovació de l’ acta anterior.
S’ aprova per unanimitat l’ acta de l’ anterior Consell de 1 de desembre de 2014.
2.- Informació sobre l’execució de l’obra del pavelló esportiu.
Pren la paraula Sergi Ferrús i fa un breu repàs sobre el procés que durà a l’execució del pavelló.
L’obra anava a fer-se dintre del anomenat Pla Confiança del 2009, en la seua primera fase,
amb una consignació d’1.368.211,07 €. Aquest pla s’ha prorrogat dues vegades, la darrera fins el
31 de desembre de 2014.
L’adjudicació del pavelló es va deixar sobre la taula, el 25/09/2012 , a l’haver-se quedat deserta
la subhasta de les parcel·les de Les Galgues -per aconseguir liquiditat per anar pagant
certificacions d’obra- i al no haver un compromís per part de la Conselleria de fer un pla de
pagaments i tot aixó,davant l’impossibilitat de complir els terminis que estableix el TR de la llei de
contractes, amb el perill de veure paralitzades les obres. El 27/12/2012 es prorrogava el pla
confiança fins el 31/12/2014. Com es torna a prorrogar el Pla Confiança fins el 31/12/2016,
l’Ajuntament, sabedora que disposa de romanent positiu, que es tradueix en excedent de
tresoreria, i per tant es pot anar avançant les certificacions d’obra i complir amb els terminis de la
llei de contractes, reprèn el projecte del Pavelló i ho posa tot en marxa.
Segons la normativa, amb eixe excedent de tresoreria solament es pot fer un tipus de despesa,
és a dir, finançar obra subvencionada o destinar-ho a amortitzar deute.
Conflueixen moltes raons per tirar endavant aquest projecte:
- és l’única obra que està hui per hui subvencionada.
- l’única que depèn d’un pla que potser no es prorrogue més.
- es porten més de 400.000 € gastats (projectes i parcel·les).
- els quatre grups del consistori hi estan d’acord.
Amb aquesta situació, els quatre grups politics de l’Ajuntament prenen l’acord de tirar endavant
el projecte.

Així doncs, s’obri denou el procés de contractació i el de construcció. Es presenten 14
empreses, resultant guanyadora Grupo Generala. A juliol es fa l’acte de replanteig, quedant
determinat que el termini per a l’execució de l’obra serà de 6 mesos, tenint previst la finalització
per a febrer. Degut a uns problemes tècnics ocasionats per les pluges del mes d’octubre, l’obra
quedarà finalitzada a maig.
Explica Sergi Ferrús a continuació, algunes característiques i usos del pavelló. En aquesta
primera fase de la construcció es realitzarà la pista esportiva, accés, grades per 350 persones i
la seua rampa d’accés, magatzems, urbanització parcial, vestuaris i banys; en la segona fase
quedaria pendent 3 sales polivalents, més vestuaris, administració, accessos i gimnàs . El nou
Pavelló ens durà una pràctica esportiva sense afecció climatològica i un augment de pistes
polivalents, millors condicions de seguretat, confort i higiene, millors vestidors, pràctica
d’activitats per adults, possibilitat d’incorporar noves modalitats esportives, demandades en els
últims temps –zumba o gimnàstica rítmica, possibilitat de practicar nous esports, com el
bàdminton, handbol o futbol sala, possibilitat de realitzar diferents exhibicions esportives o d’altra
índole, disputa de tornejos, campionats, encontres…, presentació i cloenda de les Escoles
Esportives Municipals. Així mateix es produirà un estalvi en lloguer de pavellons de la contornada
per disputar els partits que les federacions exigeixen en pavelló. També es tindrà la possibilitat
de realitzar diferents activitats socio-culturals.
3.- Exposició i lliurament de la documentació per a la subvenció 2016 a Entitats Esportives
Locals.
Pren la paraula el Coordinador d’Esports i fa un recordatori del que es va parlar d’ aquest punt en
l’últim Consell, celebrat el 2014, referent a si es seguia lliurant les subvencions segons venia
fent-se en els últims anys o s’aplicava un nou sistema, basant-se en un estudi fet per l’Oficina
d’Esports. Aquest tema es va quedar damunt de la taula per analitza-ho més detengudament i
que els membres del Consell pogueren tindre més informació. Aquest nou sistema es basa en
diferents càlculs fets sobre les subvencions lliurades en els últims 10 anys per part de
l’ajuntament a les entitats esportives locals. La quantitat final a subvencionar eixiria d’un
percentatge per entitat, a aplicar a la borsa que cada any destina l’ajuntament en aquesta
matèria.
Es comunica que aquest estudi podria ser vàlid per a dos o tres anys, i que després es
demanaria novament tota la documentació, igual que fins ara, per a treure la subvenció final, en
base al model de baremació existent.
El motiu per realitzar aquesta proposta és doble. Per un costat s’ha constatat que en els últims
anys les quanties lliurades a les entitats son molt semblats, no existent grans variacions. I per un
altre, aquestes s’alliberen de preparar tota la documentació que es reclama cada any.
Al mateix temps, també es comunica que aquelles entitats que consideren que han pogut tindre,
respecte als últims anys, una variació considerable en les despeses, podrien comunicar-ho a la
Comissió de Treball i s’estudiaria el seu cas, per tal d’ajustar la seua subvenció al que
corresponga.
Una vegada donades les pertinents explicacions, el president del Consell proposa una votació
per decidir si es continua com fins ara o es passa al nou sistema per lliurar les subvencions
anuals. Per unanimitat queda aprovada la proposta del nou sistema pel lliurament de
subvencions per aplicar del 2016 al 2018, sempre i quant no hi haja alguna objecció durant
aquest període.
4.- Informacions varies de la Regidoria d’Esports.
Sergi Ferrús passa a donar explicacions sobre la construcció de la recent inaugurada pista
coberta situada al pati de l’IES. Aquesta obra finançada integrament per l’Ajuntament, va sorgir
de la segona edició del Programa Municipal de Pressupostos Participatius de Pedreguer, i en la

que es va decidir que si donaven la subvenció per a la rehabilitació de l’Espai Cultural, part dels
diners destinats als pressupostos participatius es destinarien a la construcció d’aquesta pista.
Donat que l’idea inicial de cobrir una pista polivalent al poliesportiu no es podia executar, per no
estar contemplat el sol com a dotacional, l’Ajuntament va prendre la decisió de realitzar l’obra,
prèvia consulta amb l’equip directiu de l’IES, en una de les pistes de l’ Institut. Una de les raons
per construir aquesta pista, era que en eixe moment no estava clar encara el poder construir el
pavelló. Així doncs es va prendre la decisió de fer-la, amb l’idea que permetés la pràctica de
l’esport en condicions meteorològiques adverses (tant per pluja o rosà, com per excés de
calor),no només a les escoles esportives de Pedreguer i algun club local, sinó també als més de
400 alumnes del centre educatiu. Fa constar Sergi Ferrús que es tracta d’una infraestructura no
regalada a l’Institut, sinó un be per als joves del nostre municipi.
Aquesta pista coberta donarà cabuda a quatre modalitats esportives: futbol sala, handbol,
voleibol i bàsquet, amb la possibilitat de practicar-hi també el mini-basquet per a les categories
inferiors. Compta amb un paviment de resina i amb unes cistelles de basquet abatibles i
motoritzades, amb uns taulers de metacrilat adaptables tan per a basquet com per a minibasquet. Per tal de complir amb les mesures de seguretat, es dotarà d’unes proteccions per a
cadascuna de les columnes que voregen la pista. Al mateix temps, anuncia que l’Institut es farà
càrrec de posar unes xarxes en la part del barranc per tal d’evitar que els balons puguen caure
en ell.
Continua el Regidor d’Esports donant informació sobre altres temes de l’àrea d’esports, com ara:
1. Escoles esportives i activitats per a adults
- Escoles: participació de 330 xiquets i xiquetes
- Creació del Taller de pàdel .
- Activitats d’adults: 439 inscrits.
- Les dades amb detall serien:
o En les Escoles Esportives
Escola de futbol
Escola de tenis
Escola de basquet
Escola d’atletisme
Escola de pilota
Escola de multiesport
Escola de tir amb arc
Escola de karate ( club de karate Shotokan)
Taller d’Escacs
Taller de Padel
TOTAL

125
15
66
29
20
28
6
28
10
3
330

o En activitats per a adults
Gimnàstica de manteniment
Ioga
Tai chi
Aeròbic
Pilates
Gimnàstica de manteniment jubilats
Gimnàs de musculació ( concessió )
TOTAL

71
30
18
57
48
120
95
439

2. Viatge a la Neu
- Novament es llançarà l’activitat Escapada a la Neu, per al 16 de gener a l’estació de
Javalambre (Terol) en una jornada d’anar i tornar el mateix dia, i diferents modalitats
de pràctica.
3. Rocòdrom
- Dins del mes de gener, si no tenim cap contrarietat, disposarem d’un rocòdrom per a
practicar l’escalada, situat a la paret de darrere del frontó, en el poliesportiu
municipal.
4. Aplicació informàtica per a la gestió de les instal·lacions esportives
- Fins ara es gestiona la reserva de la instal·lació del frontó, mitjançant una aplicació
informàtica que permet reservar via Internet, acudint a la pista i amb una simple
trucada gratuïta de telèfon, s’obri la porta i s’encenen les llums. A partir de gener,
també es podrà fer per a l’esquaix, i en febrer per al rocòdrom d’escalada.
Sergi Ferrús fa un prec a aquelles Entitats que utilitzen amb assiduïtat el poliesportiu municipal,
més concretament el Club de Basquet i el Club de Futbol, referent a que siguen escrupolosos en
el compliment de l’horari de la instal·lació, per tal de no modificar massa els horaris de treball del
personal del poliesportiu, sobre tot en els cap de setmana.
El Tecnic d’Esports fa menció de dues persones que han assistit com a oients al present plenari
del Consell i que en el pròxim presentaran la sol·licitud per formar part de ple dret del mateix. Es
tracta de representants del nou club esportiu d’inèrcia de vehicles sense motor.
6.- Precs i preguntes.
El president del Club de Basquet pregunta sobre quina persona serà l’encarregada d’obrir i
tancar la nova instal·lació de la pista coberta situada en l’IES Pedreguer. Se li contesta que son
els mateixos conserges del poliesportiu.
A continuació fa un prec sobre la neteja de l’esmentada pista, doncs està plena de fulles dels
arbres. Se li comenta que s’advertirà a qui corresponga sobre aquest aspecte.

I no havent més assumptes per tractar, el President del Consell dona per finalitzada la sessió a
les vint-i-una hores i vint minuts, de la qual cosa jo, el Secretari, done testimoni.

Miquel A. Noguera Artigues
Secretari del Consell

