A C T A
Pedreguer a 3 de desembre de 2018
A la Casa de Cultura de Pedreguer, essent les vint hores i huit minuts, del dia tres de
novembre de dos mil divuit, 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, i
Juan Gayà del PP, 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 :
Toni Pulido ( Club Ciclista ), Enrique Aledo ( Club de Karate ), Jose L. Gayà ( Club Esportiu ),
Andrés Noel ( Club de Petanca ), Jaume Fornés ( Assoc. Tir amb Arc ), Noel Miraslles (
Coordinador EEM ), Fermí Gilabert ( Colombaires ) i Miquel A. Noguera ( Tècnic d´Esports ), qui
actua de secretari. A més, assisteix Antonio Escortell , representat de l’entitat Futbol Sala
Pedreguer, 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. Així mateix, tenim l’assistència de Jaume
Miralles, que ens explicarà detalls sobre el Pla d’Equipaments Esportius de Pedreguer, que
figura en el punt 2. de l’ordre del dia.
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.
Es fa lectura de l’acta de l’últim Consell de data del 28 de novembre de 2016 i s’aprova per
unanimitat.
2.- Informacions vàries de la Regidoria d’Esports.
Pren la paraula Sergi Ferrús, Regidor d’Esports, per donar compte sobre les diferents qüestions
d’aquest punt de l’ordre del dia :
- Actuacions en matèria esportiva dins dels Pressupostos Participatius:
Sergi Ferrús dona compte sobre com s’ha desenvolupat el procés sobre els
pressupostos participatius, enumerant l’ordre de les propostes més votades. En matèria
esportiva la més votada ha estat la pista d’atletisme, però com és molt quantiosa
(200.000€), novament no s’hi podrà contemplar, igual com ha passat en anys anteriors.
Per aquest motiu, l’ajuntament estudiarà la possibilitat de portar a terme aquesta obra a
través de la figura d’un lissing, afrontant la despesa en varis anys.
Una proposta dins del pressupostos participatius que no es podrà executar és el canvi
del focus actuals del camp de futbol per leds. Però s’estudiarà la possibilitat de afrontar
aquesta despesa a través del romanent de l’ajuntament, que si que es pot gastar si la
destinació és financerament sostenible, cosa que aquesta acció si que s’hi podria
contemplar.
Una altra de les propostes ha estat el marcador electrònic del camp de futbol. També
s’estudiarà la possibilita de incorporar-lo, aprofitant el que tenim a la pista de basquet del
poliesportiu, ara en desús, per traslladar els partits i entrenaments al pavelló d’esports.
- Projecte Erasmus Sport Epic-Basketball
Sergi Ferrús dona compte sobre diferents detalls de l’Eramus que es desenvoluparà
l’any vinent del qual Pedreguer és el coordinador i altres quatre organismes o
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associacions som els parners. A hores d’ara ja s’ha fet l’ingrés de la primera part de la
subvenció, que ha segut d’aproximadament de 60.000€.
Sergi Ferrús informa que la partida destinada a subvencions a Entitats Esportives, sofrirà
un augment per al proper any 2019, passant de 24.200 € a 30.000 €, el que representarà
una pujada del 24 %, cosa que suposarà tornar a les xifres del 2011.
S’informa també sobre altres qüestions, com ara:
o Davant la situació en dies de pluja de fer-se un fanguer al pàrquing del pavelló
d’esports, l’ajuntament mirarà d’asfaltar aquesta superfície i així evitar les
molèsties que pateixen els usuaris.
o El 3 de febrer tindrà lloc la Mitja Marató de Muntanya Ocaive.
o El 17 de febrer tindrem la prova ciclista corresponent a la Volta Ciclista a la
Marina Alta.
Presentació del document sobre el Pla d’Equipaments Esportius Local.
El Tècnic d’Esports fa una breu introducció del que és i representa tindre un Pla
d’Equipament Esportius: es tracta d’una ferramenta elaborada per un equip tècnic on
queda plasmada en un document la diagnosis de la realitat dels equipament esportius
del municipi, per saber que és el que tenim, i a partir d’aquest punt, introduint les millores
pertinents, saber com encarar el futur.
Aquesta tasca ha estat dirigida per l’arquitecte Jaume Miralles Roselló que conta amb
una experiència de diferents treball sobre aquest camp realitzats a Catalunya.
Pren la Paraula Jaume Miralles per donar compte sobre el treball realitzat: un equip
extern multi disciplinar és el que realitza un estudi tècnic amb una visió a 12 any vista, a
partir d’una realitat en matèria d’instal·lacions esportives, buscant la viabilitat de les
propostes i accions de cara a un futur. Aquest document ens donarà una visió del que
tenim i de les seus necessitats, a partir d’unes fitxes dels diferents equipament existents
en el municipi.
A grans trets podríem esbrinar les següents conclusions:
- Els equipaments esportiu de Pedreguer per a la població que tenim son
suficients.
- No cal crear-ne de nous, si no fan falta, sinó millorar els que tenim.
- Les persones d’edat mitjana del municipi que necessiten de fer una activitat
esportiva tenen poques instal·lacions o son precàries.
- El pavelló d’esports té una sèrie de mancances, com son tenir pocs vestidors (
cal considerar que el pavelló li resta fer una segona fase, en la que anirien més
vestidors i sales polivalents).
- Proposar una adequada ordenació dels accessos a les zones esportives,
situades al polígon Les Galgues. És una qüestió fonamental. Es tractaria de
crear un eix que uniria poliesportiu-piscina, institut i pavelló d’esports, amb una
bona comunicació amb el poble.
- No es veu la necessitat de cobrir la piscina actual per fer-la climatitzada. Cal
aprofitar les sinèrgies entre els pobles del voltant per a l’aprofitament de les
instal·lacions esportives de la comarca.
- Millorar certs aspectes de la piscina municipal, com vestidors, accessos, etc.

3.- Incorporació d’una nova entitat al Consell.
Atenent la sol·licitud presentada per l’entitat Club de Recreació Esportiva FUTSAL
PEDREGUER, 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. Es comunica
als representants de l’Entitat que han de presentar l’escrit de sol·licitud.
Pren la paraula el Coordinador d’Esports i comenta que a tall de la lectura de l’última acta cal fer
un Recordatori sobre el sistema de subvencions a Entitats Esportives Locals:
El que es va determinar en l’últim Consell referent al lliurament de les subvencions anuals a les
entitats esportives locals, seguir lliurant-les con veníem fent des del 2016, basant-se en un
estudi fet per l’Oficina d’Esports. Aquest sistema determinava les subvencions en base a
diferents càlculs fets sobre les subvencions lliurades en els últims 10 anys. La quantitat final a
subvencionar correspon a un percentatge per entitat, a aplicar a la borsa que cada any destina
l’ajuntament en aquesta matèria.
Es recorda que aquest sistema vam determinar aplicar-lo durant dos o tres anys, i que després
es valorarà la possible continuïtat, o tornar al model anterior. Ja s’han complit els tres anys i per
tan correspon ara prendre una decisió al respecte.
S’acorda per unanimitat continuar un any més amb el mateix sistema. Cada any en la reunió del
Consell es preguntarà si volem continuar amb aquest sistema o passem al que teníem
anteriorment.
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.
Es remarca que per aquest any 2019 totes les Entitats augmentaran la subvenció degut a que la
partida s’ha augmentat amb 5.800€.
5.- Precs i preguntes.
El Club de Colombaires fa un comentari sobre la casa propietat de l’Entitat, per si podria tindre la
consideració d’equipament esportiu, ja que la utilitzen única i exclusivament per a la pràctica
esportiva de la columbicultura, indicant que si l’Ajuntament es podria fer càrrec d’ella. Se li
contesta que eixa casa pertany a una entitat de caràcter privat, mentre que els equipaments
esportius de Pedreguer compleixen amb la consideració de titularitat municipal i estan ubicats
segons el planejament urbanístic en sol dotacional.
El Club Esportiu Pedreguer pregunta sobre les carències del poliesportiu. Jaume Miralles li
respon que després de realitzar l’estudi tècnic, analitzar l’estat de conservació i vore el
compliment de normatives, observen que existeixen diferents deficiències en: els accessos i
circulacions; que està situat en una zona inundable; que el barranc té la part de canalització que
confronta amb el poliesportiu sense acabar; que falta acabar d’urbanitzar els espais interiors de
la instal·lació; la corda de la pista d’atletisme no compleix. Així com apunta que consideren que
l’estat de la gespa no és el correcte; l’enllumenat és insuficient i poc eficient; les pistes
polivalents presenten anomalies en la superfície; el nombre de vestidors és insuficients i tenen
falta de rehabilitació; els acumuladors d’aigua calenta son insuficients; etc.
Respecte a les lluminàries, informa el Tècnic d’Esports, que existeix un estudi per a passar-les a
leds i produir un estalvi del 70%, així com tindre més llum sobre la instal·lació. També comunica
que va a substituir-se un acumulador, passant de 300 l. a 500 l.
Jose L. Gayà, president del Club Esportiu, pregunta sobre si s’ha contemplat la possibilitat de
cobrir les grades, responent-li Jaume Miralles que no es contempla com a prioritari.

Pren la paraula Toni Pulido per parlar de la problemàtica del ciclisme local i comarcal, per no
disposar d’una instal·lació per poder entrenar, cosa que comporta una perillositat per aquelles
persones que volen entrenar, agreujant-se principalment amb els alumnes de les escoles de
ciclisme. Ell proposa de construir un velòdrom a la comarca i a ser possible dins del terme de
Pedreguer, per ser la població més cèntrica de la comarca. Seria una oportunitat per a
Pedreguer. Se li respon que segons el planejament urbanístic, aquesta instal·lació se té que
construir en sol dotacional, i que a hores d’ara, Pedreguer no disposa d’eixa superfície per
afrontar eixe tipus d’infraestructura. Seria una actuació que deuria afrontar-se a nivell de una
mancomunitat comarcal.
Prega que l’ajuntament prenga nota i que estudien la viabilitat per tal de construir un velòdrom.
David Prats pregunta sobre si amb l’estudi fet es pot determinar si el manteniment de la gespa
artificial és l’adient. Jaume Miralles contesta que l’estudi no és vinculant. Per part de Sergi se li
respon que amb el contracte de construcció del camp, anava implícit el manteniment de la
gespa, cosa que va fent-se regularment. A més a més, aquest any se li ha fet una actuació,
afegint-li 6.000 kg de cautxu per tal d’allargar-li la vida útil de la gespa, que sol ser d’uns 12 anys.
El nostre ara té 7 anys de vida.
Jose L. Gayà comenta que l’entrenador de futbol del club li ha tramés que considera que la
gespa no està en bon estat. Joan Gayà proposa que un tècnic realitze un seguiment de l’estat
del camp de futbol.
S’informa que es faran les gestions pertinents per a que el camp de futbol estiga en bones
condicions i compleixca les mesures de seguretat, i quan arribe l’hora de substituir-lo es farà.
Enrique Aledo pregunta sobre les dutxes dels vestidors del pavellonet, que no tenen aigua
calenta. Se li contesta que es un tema que depèn directament de d’Institut. La solució està en
que passen a dutxar-se als vestidors del poliesportiu.
I no havent més assumptes per tractar, el President del Consell dona per finalitzada la sessió a
les vint-i-una hores i trenta cinc minuts, de la qual cosa jo, el Secretari, done testimoni.

Miquel A. Noguera Artigues
Secretari del Consell

