A C T A
Pedreguer a 30 d’’octubre de 2013
A la Casa de Cultura de Pedreguer, essent les vint hores i huit minuts, del dia trenta
d’octubre de dos mil tretze, es reuniren, sota la Presidència de l’Alcaldessa Dora Martí Morell,
Carolina Artigues Campos, Regidora d’ Esports, els representants dels grups polítics municipals,
Sergi Ferrús del Bloc-Compromís, del PSPV, Josep A. Fornés Garcia, 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 ), Andrés Noel ( Club
de Petanca ), Miguel Cabrera ( Club de Karate ), Toni Pulido ( Club Ciclista ), Toni Ballester (
Club Esportiu ), Jesus Ferrer ( Club Eqüestre ), Jordi Torres ( Club de Tir amb Arc ),Jose J.
Fornés ( Societat de Coloms Esportius ), 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’ Alcaldessa, 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 17 d’octubre de 2012.
2.- Informació sobre l’execució de l’obra d’una coberta en una pista polivalent del
poliesportiu municipal .
Pren la paraula Josep A. Fornés , Regidor d’ Urbanisme de l’ Ajuntament, per a explicar
que la situació del projecte de construcció del pavelló esportiu es troba en el mateix estat, es a
dir, sense l’aportació econòmica per part de la Generalitat i per tant sense possibilitat de
execució. Donada esta situació, l’Ajuntament es planteja, per tal de millorar la pràctica esportiva
dels usuaris del poliesportiu, cobrir la pista polivalent-II, al no tindre afecció de l’autopista, amb
una coberta que evitaria les inclemències meteorològiques i amb una valoració econòmica de
uns 164.000 €. Sergi Ferrús, Regidor d’Hisenda, explica que es podria disposar d’una partida
consignada inicialment per a la millora de l’Espai Cultural, però que al rebre una subvenció per a
tal finalitat, aquella podria utilitzar-se per a executar l’obra de la coberta, encara que seria d’uns
110.000 €, afrontant la despesa en dues anualitats. A continuació Miquel A. Noguera passa a
explicar la finalitat d’eixa coberta i els contacte que s’han realitzat amb una empresa d’Astúries,
especialista en aquests temes de cobrició. Pren la paraula la Regidora d’Esports, Carolina
Artigues, per explicar que tenim tres contactes d’empreses especialitzades en aquestos
projectes, facilitats per Associació de Gestors Esportius de la Comunitat Valenciana, que ens
garanteix, donada la seua experiència, que segurament son les millors opcions a l’hora
d’executar una obra d’aquest tipus. Al mateix temps vol fer constar que el fet de proposar
aquesta obra no vol dir que l’Ajuntament deixa per aparcada la construcció del pavelló esportiu.
Però sí que solventariem momentàniament la problemàtica existent.

Sabedors que es tracta d’una reivindicació del col·lectiu d’usuaris del poliesportiu, des de fa molt
temps, i que ha estat contemplada en els pressupostos participatius, ho hem dut a la consulta de
l’Assemblea del Consell Municipal d’Esports en el dia d’huí, per tal de demanar-vos la vostra
conformitat i aprovació. No havent cap al·legació al respecte, queda aprovada l’execució de la
coberta d’una pista polivalent.
3.- Exposició i lliurament de la documentació per a la subvenció 2014 a Entitats Esportives
Locals.
La Regidora d’Esports comunica que la segona part de la subvenció pel 2013 es farà efectiva la
propera setmana.
El Coordinador d’ Esports fa una breu explicació sobre el procés pel qual s’atorguen les
subvencions. 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 2014.
Pren la paraula Toni Pulido, en representació del Club Ciclista, per llançar una nova proposta a
tenir en compte a l’hora d’establir els criteris que determinen la quantia a percebre per part de les
entitats esportives. Proposa que totes aquelles entitats que participen de qualsevol convocatòria
que faça l’Ajuntament, tinguen alguna mena de consideració a l’hora d’establir les quanties que
percebran dintre del Pla de Subvencions a Entitats Esportives Locals, bé siguen en
col·laboracions a actes, fires, festes, etc, com en la presència a reunions de qualsevol indole (
pressupostos participatius, consell d’esports, etc ).
Joaquin Caselles com a representant de la societat de Coloms Esportius manifesta i argumenta
que no deuria de contemplar-se en la baremació el fet que una entitat o club participe o no, en
les possibles reunions convocades per l’Ajuntament. No haguen més intervencions al respecte
es passa a la votació de les dues propostes, quedant de la següent manera:
- 8 vots a favor de la primera proposta.
- 5 vots a favor de la segona proposta.
Queda guanyadora la proposta primera que fa referència a que es tinga en compte la participació
de les entitats esportives en qualsevol convocatòria que realitze l’Ajuntament : actes, fires,
reunions, etc.
A continuació diferents membres del Consell pregunten quina seria la valoració que tendria la
proposta guanyadora. La Comissió deTreball establirà quina és la puntuació que se li donarà a la
participació activa de l’Entitat en qualsevol acte proposat per l’Ajuntament i que, sobre eixe valor,
les participacions en reunions valdran 1/10 part.
4.- Informacions varies de la Regidoria d’Esports.
La Regidora d’Esports, Carolina Artigues, passa a informar sobre diferents qüestions :
1. ESCOLES ESPORTIVES I ACTIVITATS D’ADULTS
- Escoles: participació de 290 xiquets i xiquetes (315 el curs passat)
- Activitats d’adults: 326 inscrits + 110 inscrits en gimnàstica de manteniment per a
jubilats (en total 436)
Destacar els 56 inscrits en l’activitat de pilates.
- Situació de Gestkal, empresa que porta el servei esportiu ( monitors esportius de les
EEM i de les activitats d’adults ) :
 Finals d’agost ens assabentem de que els monitors no han cobrat des de
maig.









26 de setembre tenim una reunió el tècnic d’esports, Alcaldessa, la regidora i
Guillermo, gerent de Gestkal, per a vorer que hi ha de cert amb els
impagaments de nomines i quina es la situació de Gestkal. Ens confirmen
que els monitors no han cobrat i que la situació es crítica.
Demanem a Gestkal que mantinga una reunió amb els monitors per a
explicar la situació. Te lloc l’1 d’octubre. Els monitors es plantegen anar a la
vaga.
Reunió amb l’Alcaldessa, tècnic d’esports, tècnica econòmica, secretari de
l’Ajuntament, Guillermo, de Gestkal i el seu advocat. S’acorda retindré les
factures de setembre per a pagar directament des de l’Ajuntament als
monitors.
14 d’octubre, reunió de l’Alcaldessa i la regidora amb els monitors.
Setmana del 21 d’octubre, reunió de Gestkal amb possible empresa (
Servicios Deportivos, s.c ). interessada amb la cessió del servei.

2. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
- Seguim utilitzant el rockodrom per a les activitats de gimnàstica de manteniment i d’
aeròbic.
- A la piscina s’han executat diverses obres de cara a la temporada d’estiu :
substitució dels gresites de la piscina gran, canvi de paviment platja piscina menuda
i nova canaleta desaiguadora. Gestkal ha aportat dues millores : nous sombralls i un
dosificador de cloro.
- Continua en l’ Espai Cultural el ioga, tai xi i pilates. L’aula on es desenvolupa
l’activitat s’ha dotat d’un espill.
- Al pavelló de l’IES seguim amb l’escola de pilota, de karate i de tir amb arc.
- Al trinquet de pilota s’està executant el pintat de la coberta per tal d’evitar els
problemes de visibilitat a l’hora de jugar a pilota.
- S’ha renovat amb l’Ajuntament de Beniarbeig el conveni de col·laboració per poder
continuar utilitzant el seu pavelló esportiu.
- El Gimnàs municipal ha passat a gestionar-se, des de una concessió administrativa,
per Pepe Cabrera. Aquesta concessió suposa el següent:
 Deixem de pagar a Gestkal pel servei, 44% de la despesa d’activitats
d’adults.
 Ingressem un cànon, 130 €/mes per 3 anys.
 Donem mes servei: 6 grups + horari lliure de 16 a 18:30 h.
 Deixem de portar la neteja i el manteniment.
 Els preus son es de l’ordenança municipal.
3. CONVENIS
- L’Ajuntament manté un any més convenis per a les escoles esportives amb Club de
Karate Shotokan i el Club de Tennis La Sella.
4. ALTRES
- Subvencions als clubs: la segon part es liquidarà aquesta setmana.
- Pressupostos participatius. Hi ha dos propostes d’esports que han quedat sense
consignació, l’ ampliació del gimnàs i Rocòdrom per a l’escalada esportiva.

-

La Cursa de Muntanya està prevista que siga pel 2 de febrer, organitzant-la el
Centre Excursionista i el Club d’Atletisme Cametes.
La Volta a la Marina tindrà una etapa en Pedreguer el 23 de febrer. L’organitza el
Club Ciclista.
Convidar a que participen de La Sala i de la web www.esportivat.com

6.- Precs i preguntes.
Miguel Cabrera, representant del club de karate, pregunta sobre el conveni que té el nostre
Ajuntament per a l’ús del pavelló de Beniarbeig i la possible disponibilitat en cas d’organitzar una
activitat extraordinària. Se li respon que no hi haurà problema i es negociarà per a que en facen
ús.
El president del Club de Basquet pregunta sobre quan de temps durarà el contracte amb la nova
empresa de serveis esportius que durà a terme el contracte dels monitors. A més afegeix que
des del Club se li ha proposat en varies ocasions a la Regidoria d’Esports portar la gestió de
l’escola de basquet. Se li respon que el contracte serà fins a juny del 2016. També se li comunica
que, davant de la proposta verbal del club, per a dur la gestió de l’escola de basquet, se li va
demanar que abans de començar el curs 2013-14, entregarà una proposta per escrit a la
Regidoria d’Esports i a data d’huí encara no s’ha fet.
Toni Ballester, president del club Esportiu Pedreguer, pregunta en quin situació es troba
l’execució de la instal·lació de la megafonia al poliesportiu municipal. Se li respon que
l’Ajuntament ja té els tres pressupostos i segurament abans de finalitzar l’any podrem comptar
amb ella.
Sergi Ferrús, portaveu del grup Bloc-Compromís, pregunta sobre si el Consell d’Esports ha
designat algun membre que el represente en la Comissió d’Agermanament amb el poble
mallorquí de Petra. Se li respon que totes les entitats esportives locals varen ser informades per
carta sobre aquest procés i l’única que va respondre va ser el Club de Basquet. Per tant serà
esta entitat la que forme part d’eixa Comissió.

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

Miquel A. Noguera Artigues
Secretari del Consell

