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Pedreguer a 23 d’abril de 2012
A la Casa de Cultura de Pedreguer, essent les vint hores i trenta cinc, del dia vint i tres
d’abril 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 Manuel Almiñana 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 :
Toni Fornés ( Futbol Veterans ), Alberto Alberola ( Club de Basquet ), Jose M. Agulles ( Assoc.
Frontennis ), Vicent Noguera ( Centre Excursionista ), Joaquin Caselles ( Societat de Coloms
Esportius ), Andrés Noel ( Club de Petanca ), Jose Vte Fornes ( Club de Pesca ), Toni Pulido (
Club Ciclista ), Pedro Ballester ( Penya Valencianista ), Manuel Garcia ( Jubilats ), Anna Cardona
( C.P. Alfàs ), Maria Ivars ( Coordinadora EEM ), 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 28 de novembre de 2011.
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 d’acceptar la
prorroga en els pressupostos del 2011, el pavelló podria estar acabat dintre del pròxim any,
concretament a l’abril del 2013. Un dels últims passos a aconseguir era l’autorització per a
qualificar els terrens com a sol dotacional esportiu. El 18 d’aquest mes s’ha aprovat a Valencia l’
autorització d’ impacte ambiental del terreny a ocupar i el 26 s’ aprovarà a Alacant, en la
Comissió d’ Urbanisme, la reserva del sol, dintre del Pla de Reserva Especial de Sol . Una
vegada aconseguides estes condicions , passaríem a l’aprovació en el Ple Municipal. Amb tot
això, trauríem a concurs la licitació de l’obra a maig, a setembre sabríem quina empresa és la
que construirà i en 8 mesos podríem tindre finalitzada l’obra.
3.- Proposta del Servei de Monitors Esportius per a la pròxima temporada.
La Regidora d’ Esports informa que davant de la finalització del contracte que tenia l’
Ajuntament amb l’empresa Gestkal XXI pel Servei de Monitors Esportius, l’equip de Govern ha
estat estudiant les diferents possibilitats per a dur aquest servei per a les properes temporades.
Son tres les maneres de dur el Servei :

-

Crear una empresa amb capital municipal : esta formula ens estalvia l’IVA i el benefici
industrial, però suposa unes despeses en la creació i gestió de la nova empresa.
- Gestió directa, es a dir, passar tots el monitors esportius i coordinadors a la plantilla de
personal de l’ Ajuntament. Segons una nova llei, després de la consulta amb el Secretari
de l’ Ajuntament, no es pot plantejar ara eixa opció, no ho permet la llei. Així doncs,
queda descartada, també, aquesta possibilitat.
- Gestió indirecta : esta és la única possibilitat que pot prosperar a hores d’ara. Per tant,
l’Ajuntament després de l’aprovació dels plec de condicions traurà a concurs el Servei de
Monitors per a que puguen presentar-se les empreses que vulguem i complisquen els
requisits.
Pedro Ballester pregunta si per qüestions d’estalvi, la part administrativa es podria dur des
del propi ajuntament. Se li contesta que una part ja s’està duguen des de l’ oficina d’ esports
però tot allò referent a la part laboral la te que dur l’empresa adjudicatària.
4.- Proposta de noves taxes per a les Escoles Esportives i per a les Activitats d’ Adults per
a la pròxima temporada.
L’Alcalde i regidor d’Hisenda dona explicacions sobre l’augment en la taxa per a les
EEM, argumentant que es veuen abocats a eixa aplicació pel baix nivell d’autofinançament que
tenen aquestes i pel pla de sanejament econòmic implantat en l’Ajuntament . Segueix dient que
per treure el nivell de finançament, solament s’han contemplat les despeses directes ( monitors,
autobusos, arbitratges, material, etc ) i no les indirectes, ocasionades per amortitzacions i
manteniment de les instal·lacions esportives, conserges, etc. Comunica que el pagament es
podrà realitzar en dos terminis i que hi haurà una bonificació per a les famílies que tinguen dos o
més fills inscrits en qualsevol de les EEM.
Pren la paraula Andrés Ferrer, preguntant si la proposta anaven a portar-la al Ple. L’Alcalde li
respon afirmativament. A continuació prossegueix Andrés Ferrer dien que en l’anterior legislatura
l’actual equip de govern ( anteriorment en l’oposició) no els van deixar aprovar cap de les pujes
proposades. I que pel seu entendre aquest augment en la taxa deuria d’haver-se fet de manera
progressiva al llarg dels propers anys. “A Pedreguer no hem tingut mai una pujada de taxes de
manera tan desproporcionada “. Així mateix apunta que hauria de estudiar-se la possibilitat de
reduir despeses. Amb tot això, hem de tindre clar que moltes famílies deixaran de portar els seus
fills a les escoles esportives. Andrés Ferrer proposa fer una pujada gradual en tres anys.
Carolina artigues li respon que des de l’equip de govern han estudiat les despeses i han observat
que ja estan molt ajustades. Solament podriem retallar en la cloenda de les EEM i poc més. Per
a aquesta temporada ja hem suprimit tots aquells desplaçaments ocasionats per competicions no
oficials, com tornejos i amistosos.
Alberto Alberola pregunta si s’ha contemplat la possibilitat de buscar part del finançament de les
escoles a traves d’ empreses privades. Se li respon que aquest any ja hem tingut dues empreses
que han col·laborat en les equipacions per a l’escola de basquet.
Pren la paraula Manuel Almiñana per a proposar que es fera un estudi de les despeses, per a
així saber on poder reduir. Una vegada aplicades les reduccions és quan podriem treure les
noves taxes. Sergi Ferrús li contesta que ja s’han fet les pertinent reduccions.
Pedro Ballester comenta que si s’apliquen les noves taxes segurament baixarà el número de
matriculats pel curs vinent.
Manuel Almiñana llança la proposta de augmentar les taxes de les activitats esportives per a
adults per així compensar el baix autofinançament que tenen les EEM. Sergi Ferrús contesta que

cada taxa deu d’anar a pal·liar les despeses ocasionades per l’activitat sobre la que s’aplica.
S’enceta un torn de preguntes per als diferents membres del Consell.
Jose Vte Fornés adverteix que amb aquestes noves taxes es pot produir un abandonament de la
practica esportiva en aquells xiquets que no son els habituals en les alineacions cada dissabte,
doncs les famílies no estaran dispostes a pagar tants diners si el fill té que jugar pocs minuts al
llarg de la temporada.
Toni Pulido adverteix que ha observat que els autobusos no van del tot plens en els
desplaçaments que realitzen els dissabtes. Respon Maria Ivars, coordinadora de les escoles
esportives, referint-se que sempre s’intenta ajustar les places de l’autobús al nombre de xiquets
que es tenen que desplaçar. Però si es queden algunes places buides és degut a que l’empresa
moltes vegades no disposa de l’autobús adient a la demanda i en posa un de més capacitat,
però amb el preu del que s’havia contractat. A més, cal fer observar que moltes vegades
l’autobús va ple a l’anada i la tornada torna amb menys xiquets degut a que els pares han anat
per ells amb vehicles propis.
Toni Fornes apunta un comentari sobre que els altres pobles de la contornada han realitzat la
pujada de manera progressiva , més poc a poc.
5.- Precs i preguntes.
Canviant d’assumpte, Alberto Alberola comenta que el Consell d’Esports deuria de tindre més
protagonisme a l’hora de prendre algunes decisions en el si de l’Ajuntament, es a dir, que les
decisions preses en el Consell que foren vinculants. Si no és així, el Consell es converteix en un
simple òrgan consultiu. Posa per exemple que en les aportacions que farà l’ Ajuntament als clubs
per aquesta anualitat, s’ha produït una baixada del 23 % en la borsa a subvencionar, sense que
el Consell haja tingut constància que anava a produir-se. Els clubs s’han assabentat una vegada
han vist la comunicació que han rebut de l’Ajuntament. Proposa més comunicació entre Consell i
Ajuntament.
Així mateix, proposa que una vegada tret l’informe final econòmic de les subvencions a lliurar a
les entitats esportives, abans de comunicar-ho , fer-ho saber primerament a la Comissió de
Treball. A les propostes formulades se li contesta que es tindran en compte.
Joaquin Caselles proposa a la vegada que s’ estableixca un període de reclamacions desprès de
la notificació de la subvenció a percebre. Se li contesta que es considerarà la proposta.
Toni Pulido adverteix de la problemàtica que tenen totes aquelles activitats que es desenvolupen
baix una possible sinistralitat. Per tant hauria de deixar ben clar els nivells de responsabilitat i de
seguretat .
Per acabar, Joaquin Caselles vol fer públic l’agraïment a l’Ajuntament de Pedreguer per haver
cedit els terrats del edificis públics per a volar els coloms de la Societat de Columbicultura.
I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta del Consell dona per finalitzada la sessió a
les vint-i-una hores i quaranta minuts, de la qual cosa jo, el Secretari, done testimoni.

Miquel A. Noguera Artigues
Secretari del Consell

