A C T A
Pedreguer a 28 de novembre de 2016
A la Casa de Cultura de Pedreguer, essent les vint hores i vint minuts, del dia vint-i-huit
de novembre de dos mil setze, es reuniren, sota la Presidència de l’Alcalde i Regidor d’ Esports,
Sergi Ferrús 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 ), Miguel Cabrera ( Club de Karate ), Albert Noguera ( Club
Esportiu ), Andrés Noel ( Club de Petanca ), Jaume Fornés ( Assoc. Tir amb Arc ), Maria Ivars (
Coordinadora EEM ), Noel Miralles ( Coordinador de Podium ) i Miquel A. Noguera ( Tècnic
d´Esports ), qui actua de secretari. A més assisteix Juan T. Noguera , representat de l’entitat
Sense Motor Sport, la qual ha sol·licitat ser membre de ple dret del Consell Municipal d’Esport,
figurant en un punt de l’ordre del dia la seua incorporació.
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 del 23 de novembre de 2015.
2.- Informacions varies de la Regidoria d’Esports.
Pren la paraula Sergi Ferrús i fa un breu repàs sobre diferents qüestions :
- La posada en marxa del pavelló d’esports i les correccions de les diferents anomalies
detectades.
- El 6 de desembre de 2016 tindrà lloc un acte al trinquet per commemorar el 40 aniversari
de la construcció de l’actual trinquet cobert.
- El 4 de febrer tindrà lloc a Pedreguer la I Supercopa de les Modalitats a Ratlles, al carrer
sant Blai.
- Per al 2017 tindrà lloc a Denia, durant la primavera, una nova edició del Minijocs
Olímpics Escolars de la Marina Alta.
A continuació pren la paraula, Miquel A. Noguera, per fer donar compte del que ha estat l’inici de
les Escoles Esportives Municipals, en les que s’han matriculat al voltant de 350 alumnes en les
diferents modalitats esportives, concretament 11 escoles. Una de les escoles que neix a
conseqüència de la construcció del nou pavelló, és la de rítmica, amb un total de 20 xiquetes
matriculades. S’adjunta copia referent a les EEM.
3.- Recordatori sobre el nou sistema de subvencions a Entitats Esportives Locals.
Pren la paraula el Coordinador d’Esports i fa un recordatori sobre el que vam determinar en
l’últim Consell referent al lliurament de les les subvencions anuals a les entitats esportives locals,
basant-se en un estudi fet per l’Oficina d’Esports. El nou sistema determina les subvencions en
base a diferents càlculs fets sobre les subvencions lliurades en els últims 10 anys. La quantitat
final a subvencionar correspondrà a un percentatge per entitat, a aplicar a la borsa que cada any
destina l’ajuntament en aquesta matèria.

Es recorda que aquest nou sistema s’ aplicarà en els pròxims dos o tres anys, i que després es
valorarà la possible continuïtat o tornar al model anterior.
També es recorda que aquelles entitats que consideren que han pogut tindre, respecte als últims
anys, una variació considerable en les despeses, poden comunicar-ho a la Comissió de Treball i
s’estudiaria el seu cas, per tal d’ajustar la seua subvenció al que corresponga. L’any passat ho
va fer el Club Esportiu.
El representant del Club de Basquet, Alberto Alberola, referent a aquesta qüestió, pregunta sobre
quin termini poden tindre les entitats per a presentar les dades que justifiquen un augment en la
despesa. S’acorda que serà durant els mesos de gener i febrer.
David Prats pregunta sobre la conveniència de fer algun Consell més durant l’any, atenent a la
possible problemàtica que puguen tenir algunes entitats a l’hora de justificar les despeses
extraordinàries que es puguen donar, sabent que les entitats tenen la temporada esportiva
partida en dos anys. Se li respon que es tindrà en compte, malgrat que de vegades no hi ha
suficient contingut per convocar un Consell. A més, la problemàtica al respecte d’aquest tema,
seguirà existent doncs els pressupostos de l’ajuntament son per any natural, mentre que els
clubs tenen la temporada esportiva repartida en dos anys diferents.
Miguel Cabrera, del club de karate, ve a argumentar que més Consells per a resoldre problemes
no hi caldria, perquè tenim l’Oficina d’Esports a la nostra disposició i durant tot el any, la qual
dona solucions a qualsevol problemàtica.
4.- Incorporació d’una nova entitat al Consell.
Atenent la sol·licitud presentada per l’entitat Sense Motor Sport, per a formar part de ple dret del
Consell Municipal d’Esport, es passa a votació per a incorporar-la a l’organisme. Per unanimitat
queda incorporada la nova entitat. Pren la paraula, Juan T. Noguera, secretari de l’entitat, per
agrair als membres del Consell l’ acceptació de la sol·licitud.
5.- Precs i preguntes.
El president del Club de Basquet comenta sobre la voluntat d’un grup de persones adultes, tan
d’ homes com de dones, per practicar el basquet en la nova instal·lació del pavelló d’esports.
Pregunta sobre que s’ha de fer per a facilitar-los pista per a la seua pràctica. Se li respon que ho
han de sol·licitar com a grup o fer-ho com a associació, o a través del Club de Basquet. A
continuació, la Regidoria d’Esports estudiarà les possibilitats que puga haver-hi, atenent a les
altres activitats programades, l’ordre de prioritats a l’hora de concedir un espai i horari, i la
disponibilitat amb els horaris del personal que treballa en el pavelló.
I no havent més assumptes per tractar, el President del Consell dona per finalitzada la sessió a
les vint-i-una hores, de la qual cosa jo, el Secretari, done testimoni.

Miquel A. Noguera Artigues
Secretari del Consell

