A C T A
Pedreguer a 17 d’’octubre de 2012
A la Casa de Cultura de Pedreguer, essent les vint hores i deu minuts, del dia disset
d’octubre de dos mil dotze, es reuniren, sota la Presidència de l’Alcalde Sergi Ferrús, Carolina
Artigues Campos, Regidora d’ Esports, els representants dels grups polítics municipals , del
Partit Popular, Andrés Ferrer i del PSPV, Josep A. Fornés Garcia, qui ocupa un lloc en la taula
per tal d’ explicar alguns aspectes referents al pavelló esportiu, 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 ), Fco J. Garcia ( Societat de Coloms Esportius ), Andrés
Noel ( Club de Petanca ), Javier Noguera ( Assoc. D’ Escacs ), Toni Pulido ( Club Ciclista ), Jordi
Puigcerver ( Club Esportiu ), Alberto Sesé ( Bitlles ), Jesus Ferrer ( Club Eqüestre ), Mateu Salvà
( Club de Pilota ), Alexandre Terrades ( Club de Caça ), Vicente Durà ( Jubilats ), Vicent Aparisi (
C.P. Trinquet ), Maria Ivars ( Coordinadora EEM ), Noel Miralles ( Coordinador Gestkal XXI ) i
Miquel A. Noguera ( Tècnic d´Esports ), qui actua de secretari.
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 23 d’abril de 2012.
2.- Informació sobre el pavelló esportiu.
Pren la paraula Josep A. Fornés , Regidor d’ Obres de l’ Ajuntament, per a explicar en
quina situació es troba el projecte de construcció del pavelló esportiu. Després de complir amb
totes les condicions establertes per a dur a terme l’obra del pavelló ( compra de parcel·la i nova
qualificació, autorització de dividir el projecte en dues fases, informes varis favorables, informe
tècnic sobre la licitació de l’obra, etc ), l’ Ajuntament es troba amb la situació que la Generalitat
que té que suportar la despesa de 1.358.000 € no pot assumir el compromís de fer front a un
calendari de pagaments. Es parla amb diferents empreses de les presentades al concurs de
licitació i n’hi ha una que assumiria l’obra encara que no se li presentara un calendari de
pagaments. Es desestima esta possibilitat desprès de demanar informes al Secretari i a la
Tècnica de Gestió Econòmica per no ajustar-se a la Llei de Contractació. Així doncs, sabent que
l’Ajuntament no pot aconseguir mes crèdits bancaris , que no té recursos propis i que la
Generalitat té un deute acumulat de 600.000 € amb Pedreguer, es decideix, considerant que és
el més sensat, ajornar l’adjudicació de l’obra i demanar una prorroga al termini d’execució. Fa
constar de manera ben clara que l’Ajuntament no renuncia a la subvenció.
S’obri un torn de preguntes. Pren la paraula Andrés Ferrer, representant del grup polític PP per
manifestar el següent :

Declara que, en el seu moment el seu grup es va oposar a la decisió presa per l’equip de
govern, doncs, considera que possiblement siga l’última oportunitat que té Pedreguer per a tindre
un pavelló esportiu, i si més no, després de fer tots els esforços per a aconseguir-ho, amb la
compra del terreny, pla especial, projecte, dues fases,etc, ocasionant una despesa de 428.000 €.
Per tant, hem de dir que si Conselleria no admet a tràmit la sol·licitud de prorroga, Pedreguer
perdrà la subvenció per a pagar la primera fase del pavelló esportiu. Considerem que l’equip de
govern no ha segut prou valent per a tirar endavant l’obra. La consignació està i per tant els
diners ens tenen que arribar. A més a més hi havia una empresa que si que volia fer-se càrrec
de l’obra encara que no hi hagués un calendari de pagaments. Cal dir que pobles com el Rafol
està executant l’obra del seu pavelló esportiu quan solament té una financiació del 60 % per part
de l’Administració. Lamentem que es puga perdre este projecte del pavelló subvencionat en un
100% després de tants de reivindicar-ho.
Pren la paraula Josep A. Fornés, per a dir que la Conselleria té un deute amb el nostre
Ajuntament de 600.000 €, arrastrat des de l’any 2009 i per tant eixos diners ara no els tenim.
L’Ajuntament del Rafol no podem considerar que siga un cas semblant al de Pedreguer, doncs el
que subvenciona es la Diputació d’ Alacant i els diners estan per a anar pagant les corresponents
certificacions a l’empresa constructora. Explica Fornés el perquè es decideix dividir el projecte de
2.300.000 € en dues fases. Com que l’Ajuntament no tenia ni té liquiditat per a pagar una de les
dues fases es demana a Conselleria que n’assumeixi una d’elles, cosa que s’accepta. Però ens
veiem que Conselleria tampoc té liquiditat.
Afirma Fornés, que en aquestes accions no es tracta de ser més o menys valents, sinó de no
prendre decisions que, en el pensar de l’equip de govern, considerem de temeràries. Si
Conselleria no tenia els diners haguera pogut demanar-nos la paralització de la licitació de l’obra
fins que hi haguera liquiditat per part d’ells. La realitat és que si hagueren començat l’obra amb
l’empresa que fora, ens hagueren pogut trobar amb una paralització de la mateixa per no poder
afrontar el pagament de les certificacions, i segons la Llei de Morositat trobar-nos amb un
embargament a l’Ajuntament. Continua dient que no volem condemnar a Pedreguer a un deute
durant molts anys i per això sol·licitarem a Conselleria una prorroga de l’obra i així no perdre la
subvenció que ens pertoca.
Pren la paraula , Sergi Ferrús per aclarir que l’empresa que es va oferir a realitzar l’obra no era
una de les que en el concurs havien segut més valorades i per tant les que estaven per davant
hagueren pogut impugnar el concurs. I a més, esta empresa podria perfectament paralitzar l’obra
als quatre mesos i se’ns aplicaria la Llei de Morositat . I que Denia també havia sol·licitat una
prorroga per executar les obres programades dintre del Pla Confiança, amb un projecte valorat
amb 9.000.000 € i que es de suposar que el 30 d’abril de 2013 no estarà acabat. Pense que si
que podria ser possible l’acceptació de la prorroga, i mentre tant que puga arribar el FLA ( Fons
de Liquiditat Autonómica ), donant liquiditat a la Conselleria, o en tot cas, l’Ajuntament puga
nodrir-se d’altres recursos econòmics, com la venda de parcel·les, rebre diners del deute que té
la Generalitat amb el nostre municipi o la recerca de préstecs bancaris.
Intervé Carolina Artigues, Regidoria d’Esports per a puntar que la situació és semblant a l’any
passat i que si arriba el FLA, amb eixos diners primer es pagaran els interessos bancaris de la
Generalitat, després a les farmàcies i a continuació la Llei de Dependència. I amb els diners que
sobrarien afrontarien el pla de subvencions pendents.
Andrés Ferrer diu, que Conselleria, totes les subvencions que estan pendents de pagar més
prompte o més tard, les ha de pagar i que lamentaria que no s’acceptés la prorroga i per tant que
es poguera perdre la subvenció.
Josep A. Fornés aclareix unes qüestions sobre quan es va demanar la prorroga, indicant que es
demanà el 2010 i que segons la Llei d’Acompanyament de Pressupostos es donà a tots els

ajuntaments. Indica que els diners per l’obra estan consignats però Conselleria no té liquiditat per
a lliurar-los.
3.- Sol·licitud d’ incorporació d’una nova entitat al Consell Municipal d’ Esports.
Es dona lectura de l’escrit presentat per el Club de tir amb arc Arquers de Pedreguer, en el que
sol·liciten ser membres de ple dret del Consell Municipal d’Esports. Es acceptada la sol·licitud
per unanimitat.
4.- Exposició i lliurament de la documentació per a la subvenció 2013 a Entitats Esportives
Locals.
El Coordinador d’ Esports fa una breu explicació sobre el procés pel qual s’atorguen les
subvencions, indicant que és el mateix qüestionari de l’ any anterior amb unes xicotetes
modificacions. La Regidora d’Esports comunica que per aquesta subvenció no hi haurà cap de
modificació sobre la partida a repartir respecte a l’any anterior. S’ acorda que el termini per a
lliurar tota la documentació a l’ Oficina d’Esports serà fins el 31 de gener de 2013.
5.- Informacions varies de la Regidoria d’Esports.
La Regidora d’Esports, Carolina Artigues, passa a informar sobre diferents qüestions :
-

ESCOLES ESPORTIVES I ACTIVITATS D’ADULTS

-

Escoles Esportives Municipals. Participació
315 alumnes (348 alumnes curs anterior)
1 equips menys de Basquet que en l’anterior temporada
1 equip menys de Futbol que en l’anterior temporada
Equip de Futbol Sala Femení (5 cadets + 4 juniors)
Tir amb Arc amb 9 xiquets + 1 adult
Psicomotricitat, aquest curs no ha eixit grup. La professora ja no esta i suposen
que la gent s’ha desanimat.

-

Activitats d’adults. Participació
313 inscrits
Novetat: PILATES amb 2 grups.

-

ADJUDICACIÓ del servei de monitors i entrenadors a Gestkal XXI. El concurs,
bàsicament, el va guanyar per les millores proposades, a destacar les 6 hores més
de gimnàs.

-

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
-

Rockodrom (gimnàstica de manteniment i aeròbic).

-

Aula Polivalent Espai Cultural (ioga, tai xi i pilates).

-

Reforma en el gimnàs, situat en la piscina municipal. S’ha ampliat l’espai i així
s’augmentat en unes places i s’ha donat més qualitat .

-

Piscina: Problema dels “gressites” en la piscina gran i taulells del voltant de la
piscina menuda que rellisquen.

-

IES Pedreguer (Esc. pilota i de karate ) . Possibilitat d’instal·lar unes cistelles de
bàsquet per a entrenaments i per a partits per a minibàsquet.

-

Trinquet, pendent reparació coberta.

-

CONVENIS
S’ha renovat els convenis per a la temporada 2012/13 amb:
o Club de karate Shotokan
o Club de Tennis

-

CEMA
o Els Tradijocs es celebraran el 18 de novembre (ja que es van aplaçar) a
Moraira.
o 2013, Minijocs Olimpics a Denia.

-

ALTRES

-

Subvencions als Club: es liquidarà la segon part en novembre.

-

Pel 2013 es manté la borsa per a subvencions (22.000 € a repartir) i la quantitat
dels patrocini esportius (16.200 €).

-

Estem negociant un Conveni amb l’Ajuntament de Beniarbeig per tal d’ utilitzar el
Pavelló Esportiu d’eixa localitat.

-

Pressupostos participatius: Es pretén cobrir una de les pistes polivalents del
poliesportiu. Esta proposta va ser la 3ª més votada.

-

S’ha publicat un Pla d’ajudes socials per aquelles famílies mes necessitades.
Tindran que complir unes condicions. El termini serà fins a final de mes.

-

Frontó: es podrà reservar pista a traves d’internet.

-

El Poliesportiu contarà amb wifi per connectar-se a Internet.

-

Cursa de muntanya Ocaive serà el 3 de febrer, dia de Sant Blai.

-

Invitació a les Entitats per a que participen de La Sala i de la Web
www.esportivat.com.

-

L’ escola de Pilota ha quedat 3r classificada en categoria cadet en la competició del
Jocs Escolars 2011/12 en la modalitat de raspall.

L’Alcalde ofereix a totes les Entitats Esportives el poder participar de la pagina Web, a més de
facilitar els seus enllaços. Afegeix que la wifi també arribarà a la piscina municipal.

6.- Precs i preguntes.
El president del Club de Basquet comenta, que a més de veure la possibilitat de cobrir una pista
polivalent en el foro de les reunions dels pressupostos participatius, hauria estat oportú i correcte
que s’hagués demanat l’opinió al consell Municipal d’Esports.
Se li respon que es raonable el seu comentari.
Al mateix temps, pregunta sobre quin és el plantejament de conveni amb l’Ajuntament de
Beniarbeig per a utilitzar el seu pavelló esportiu. L’Alcalde li respon que s’està negociant i es
procurarà donar cabuda, dintre de les nostres possibilitats econòmiques, a alguns equips de
l’escola de basquet així com unes hores per al Club de Basquet Pedreguer.

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

Miquel A. Noguera Artigues
Secretari del Consell

