A C T A
Pedreguer a 1 de desembre de 2014
A la Casa de Cultura de Pedreguer, essent les vint hores i nou minuts, del dia u de
desembre de dos mil catorze, es reuniren, sota la Presidència de la Regidora d’ Esports, Carolina
Artigues Campos, els representants dels grups polítics municipals, Miquel Serra Bonet, del grup
PP, Sergi Ferrús del Bloc-Compromís i Josep A. Fornés Garcia del PSPV, qui ocupa un lloc en
la taula, per tal d’ explicar alguns aspectes referents a la coberta de una pista polivalent, així com
els membres de diferents Entitats Esportives Locals i membres d’ Associacions i Organismes que
integren el Consell Municipal d’ Esports i que son els següents :
Alberto Alberola ( Club de Basquet ), Javier Noguera ( Associació d’Escacs ), Evaristo Ivars (
Futbol Veterans ), Miguel Cabrera ( Club de Karate ), Toni Pulido ( Club Ciclista ), Toni Ballester (
Club Esportiu ), Jose Vicente Sesé ( Club d’Atletisme Cametes ), Jose M. Agulles ( Assoc. de
Frontennis ), 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.
Desprès de la benvinguda de la Regidora, 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 30 d’octubre de 2013.
2.- Informació sobre l’execució de l’obra d’una coberta en una pista polivalent situada en
l’IES.
Pren la paraula Josep A. Fornés , Regidor d’ Obres i Urbanisme de l’ Ajuntament, per
donar compte sobre la cobrició de la pista polivalent situada en una de les pistes polivalents de
l’IES Pedreguer. 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. Fins
que no estiga aprovat el PGOU, el poliesportiu no podrà tindre la qualificació de sol dotacional i
per tant no es podrà escometre cap tipus d’obra. Seguim amb la mateixa situació que l’any
passat, es a dir, amb la dificultat d’iniciar la construcció del pavelló cobert, doncs la Generalitat
Valenciana no sap quan podrà aportar els diners de la subvenció, mentre l’Ajuntament creu que
no és massa convenient endeutar-se amb eixa obra.
En quan a l’obra en qüestió es ve treure amb una licitació sense publicitat, demanant tres
pressupostos, ja que es tractava d’una obra d’una quantia inferior a 200.000 €. L’empresa que
guanya el concurs és Equipo de Ingenieria y Construcción SLU de León. El contracte ascendeix
a 181.106,75 € ( IVA inclòs ), signant-se el 15 de desembre de 2014. El termini d’execució serà
de tres mesos, la qual cosa vol dir que, si el temps no ho impedeix, deuria de finalitzar-se el 15
de desembre. La superfície construïda serà de 1.042,80 m. L’obra consistirà en una estructura
de pilars de ferro, coberta, reparació dels desperfectes al fer les cimentacions i il·luminació.
També s’ha demanat a la mateixa empresa un pressupost per a la reposició total del paviment de
la pista, entenent que sofrirà, després de les obres, diferents desperfectes.

La Regidora d’Esports dona compte sobre la decisió de cobrir la pista en qüestió,
argumentant que aquesta pista reunia millors condicions, doncs està més a prop de la passera
que uneix el poliesportiu i l’ institut, està al resguard del pavellonet i que per a la cimentació és la
que està més allunyada del barranc.
El representant del club de karate pregunta sobre si estava previst construir unes grades
en eixa pista coberta. Se li respon que no està contemplat en el projecte. A més pregunta sobre
si està totalment descartada la construcció del pavelló cobert. Tant el Regidor d’Obres i la
Regidora d’Esports li responen que no està descartat però que ho veuen molt difícil que es puga
portar a terme eixe projecte. Afegeix la Regidora d’Esports, que es coneixedora que la pista
coberta que s’està construint no compleix, evidentment, les funcions que té un pavelló cobert.
Sergi Ferrús, Regidor d’Hisenda, comenta que l’obra del pavelló està contemplada dintre
del Pla Confiança i que segons la Llei d’Acompanyament, es podria prorrogar la seua execució
durant un any més. En tot cas hauria de ser l’Ajuntament, previ estudi de viabilitat econòmica, el
que prenguera la decisió de fer possible la realització de l’obra.
Comenta Sergi Ferrús que per a la utilització de la pista coberta de l’IES es farà un
conveni entre aquest i l’Ajuntament, amb la conseqüent acceptació per part de la Generalitat
Valenciana.
Pregunta el president del club de Basquet si es podrà fer us dels vestidors del propi
institut. Se li contesta que amb el nou conveni es contemplarà aquesta possibilitat.
3.- Exposició i lliurament de la documentació per a la subvenció 2015 a Entitats Esportives
Locals.
La Regidora d’Esports comunica que dintre dels pressupostos del 2015 s’està estudiant la
possibilitat d’augmentar la partida de subvencions a entitats esportives.
El Coordinador d’ Esports, després de lliurar la documentació que deuran de complimentar
cadascuna de les entitats, dona a conèixer uns nous punts que s’han introduït referents al Pla
d’Igualtat que està impulsant l’Ajuntament. S’ acorda que el termini per a lliurar tota la
documentació a l’ Oficina d’Esports serà fins el 31 de gener de 2015.
4.- Informacions varies de la Regidoria d’Esports.
La Regidora d’Esports, Carolina Artigues, passa a informar sobre diferents qüestions :
1. ESCOLES EPORTIVES I ACTIVITATS D’ADULTS

-

Escoles: participació de 294 xiquets i xiquetes (290 el curs passat).
No ha eixit l’equip de futbol en categoria cadet.
Creació del Taller d’escacs amb 14 alumnes.
Èxit de participació de l’escola multiesportiva ( 42 alumnes en 2 grups )
Activitats d’adults: 315 inscrits + 112 inscrits en gimnàstica de manteniment per a
jubilats (en total 427)

2. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

-

Poliesportiu.
 Obres de millora de les grades (xapat, magatzem de baix de les grades, cobert
del mig de les grades).
 Xarxa perimetral del camp de futbol, enganxada a la tanca, per tal de evitar la
sortida continuada de balons i l’entrada de personal .
 Degoteig de la gespa natural existent en la recta de tribuna.

-

La pràctica esportiva en les activitats d’adults està desenvolupant-se en els següents
llocs :
o Rocòdrom (gimnàstica de manteniment i aeròbic)
o Aula Espai Cultural (ioga, tai xi, pilates)
Piscina : compliment de la normativa del Ministeri de Sanitat sobre analítiques.
En el pavellonet de l’IES està treballant l’escola de pilota, de karate i de tir amb arc.
En el Trinquet s’està treballant per a canviar d’ubicació els focus. Al 2015 es
corregirà la superfície del paviment.
El Gimnàs (concessió administrativa), millora el servici amb horari de matí.

-

Club de karate Shotokan: escola karate
Club de tennis: escola tennis
CEP : Indrets i llocs

-

-

3. CONVENIS

4. CEMA

En 2015 hi hauran Mini Jocs, la data aproximada serà a finals d’abril o principi de maig.

5. ALTRES

-

Visita de l’escola de futbol de Petra a final de juny.
Visita del club de Futbol Veterans d’ Orà , a l’agost amb un intercanvi amb el Futbol
Veterans de Pedreguer.
Visita del club de Petanca de Luxemburgo, a octubre.
Homenatge a Mikelo Signes, el passat 21 de novembre, per la recent consecució
del Campionat del Món de Tai Xi de mans buides, plata a dos espases i bronze a
una espasa.
Actualització del fullet sobre Valors de les Escoles Esportives.
Dintre dels Pressupostos Participatius s’han contemplat diferents accions sobre
instal·lacions esportives:
VOTANTS TOTALS: 449 veïns/ïnes.
VOTS EMESOS: 1.242 propostes votades.
Desprès de les votacions han quedat de la següent manera :
1. MÉS AJUDES SOCIALS (227 vots)
Cost estimat: 182.000 €
2. TERRASSA AL BAR DEL POLIESPORTIU (148 vots)
Cost estimat: 18.000 €
3. ZONA TANCADA DE JOCS PER A GOSSOS (124 vots)
Cost estimat: 15.000 €
4. AIRE CONDICIONAT A LES AULES DE MÚSICA (117 vots)
Cost estimat: 20.000 €
5. ROCÒDROM D’ESCALADA (100 vots)
Cost estimat: 35.000 €
6. ELEMENTS VIARIS PER A LIMITAR LA VELOCITAT DELS VEHICLES (99 vots)
Cost estimat: 10.000 €
7. PARC INFANTIL FRONT AL COL•LEGI L’ALFÀS (93 vots)
Cost estimat: 15.000 €
8. FAÇANA A LA PLAÇA DE L’AMISTAT (77 vots)
Cost estimat: 12.000 €
9. MÉS ARBRES ALS CARRERS (66 vots)
Cost estimat: 90.000 €
10. RESTAURACIÓ ASSAGADOR OQUINS-POUETS (64 vots)
Cost estimat: 7.000 €
11. ZONA D’ACAMPADA (63 vots)
Cost estimat: 10.000 €
12. MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC (POLIESPORTIU-POLÍGON) (37 vots)
Cost estimat: 20.000 €
13. AMPLIACIÓ DEL LOCAL DE BALL DEL CENTRE SOCIAL (27 vots)
Cost estimat: 3.000

-

La Cursa de Muntanya Ocaive serà l’1 de febrer, organitzada pel Centre
Excursionista i el Club Cametes.
I Sant Silvestre : organitza Cametes.
La Volta a la Marina tindrà una etapa en Pedreguer el 22 de febrer de 2015,
l’organitzada pel Club Ciclista.
Convidar a totes les entitats esportives locals que participen de La Sala i de la web
www.esportivat.com
Agrair als Clubs que van participar en la Festa del Comerç la seva implicació amb el
poble.

6.- Precs i preguntes.
El president de l’associació de Frontennis pregunta sobre si ja s’ha col·locat una claueta per a la
llum de la pista de frontennis. Se li contesta afirmativament.
El representant del CEP pregunta si hi ha la possibilitat de que entren totes les propostes
incloses en els pressupostos participatius. Se li contesta que si poden realitzar uns ajustos, cabrà
la possibilitat que entren totes.
El president del Club de Basquet adverteix que desprès de les últimes pluges el baix on guarden
el material ha entrat aigua. Se li contesta que s’està mirant per on es filtra l’aigua. Al mateix
temps demana que l’Ajuntament de Pedreguer que manifeste alguna mena d’agraïment al
d’Ondara, perquè de manera gratuïta els ha cedit varies vegades el pavelló i que els han brindat
la possibilitat de fer-ho en futures ocasions. Se li contesta que es tindrà en consideració i ho
transmetran als responsables politics de l’Ajuntament d’Ondara .

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

Miquel A. Noguera Artigues
Secretari del Consell

