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Memòria Regidoria Esports 2014  

 
En primer lloc cal fer menció de manera especial a la possibilitat real que 
ofereix el present pressupost per a ser portat a la pràctica amb les suficients 
garanties, gràcies al gran esforç realitzat en l'anualitat 2013 per a contindre el 
gasto, i tot això sense reduir la prestació de servicis, realització d'activitats 
esportives competència del Departament i el manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals.    
 
La partida pressupostària d'Activitats Esportives, parteix d'un increment del 
17,65 % amb relació a l'exercici anterior, circumstància molt important perquè 
representa la possibilitat de comptar amb una quantitat més coincident a les 
necessitats que en matèria de programació i realització d'activitats esportives 
necessita la Regidoria d'Esports. Cal recordar que a pesar dels esforços 
realitzats per a economitzar en esta partida, la liquidació del pressupost 
corresponent a l'exercici 2013, va posar en evidència la necessitat comptar com 
a mínim d'una quantitat entorn dels 100.000,00 euros per a poder portar a 
efecte en les millors condicions possibles la programació esportiva que cada 
any projecta el Departament d'Esports. 

 
Es fomentarà l'esport de base exercint activitats de gran importància com 
puguen ser les Escoles Poliesportives d'Iniciació i els Jocs Esportius 
municipals.  
Es mantindran i potenciaran activitats tradicionals com el “Esport en 3D”, 
“Trofeo de Filaes”, “Firasport”, “Amb bici per la Via Verda”, etc. 
També, i dins de les limitacions pressupostàries s'organitzaran esdeveniments 
esportius de caràcter autonòmic o nacional. 
 
La partida pressupostària de Manteniment Instal·lacions Esportives, patix un 
reducció del 2,87% amb relació a l'anualitat 2013. Cal considerar que s'han 
creat algunes noves partides pressupostàries per a classificar adequadament 
les despeses generades en les instal·lacions sent el total real disponible 
188.430,00 euros.  
 
En este apartat, la despesa més important ve determinada pel contracte de 
manteniment de la gespa natural del Camp Municipal de Futbol “El Collao”, 
encara que com a dades positives en relació a este tema és que la resta de  
despeses de manteniment de la referida instal·lació correrà de compte del C.D. 
Alcoyano, amb l'excepció del subministrament de llum i aigua.  
 
També es realitzaran controls de manera especial per a economitzar la 
despesa que generen els contractes de manteniment, el consum de 
combustible i/o gas propà per al servici d'aigua calenta sanitària en els 
vestidors, donant també la importància que mereix els treballs habituals de 
manteniment de les diferents instal·lacions per a una estat òptim d'ús i evitar en 
la mesura que siga possible despeses imprevistes. 
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En el capítol de subvencions i convenis, es pot apreciar dos línies clarament 
marcades: 
 
La primera d'elles, ve determinada per la continuïtat a millorar la dotació 
econòmica en la partida dedicada a les ajudes a esportistes alcoians amb un 
increment que aconsegueix el 14,28% en relació a l'exercici anterior, i que ve a 
demostrar la importància de recolzar els joves esportistes que despunten i que 
tenen una gran progressió, i tot això amb una ajuda econòmica significativa que 
puga contribuir de manera decidida a col·laborar en les despeses que genera la 
participació en esdeveniments, concentracions, etc. 
 
La segona no menys important, és la continuïtat en el sistema de subscripció 
de convenis amb clubs de la ciutat. Des de la Regidoria d'Esports, es creu com 
mes positiu establir un nexe d'unió entre Ajuntament i Club per mitjà del 
concert, que representa una major implicació per part dels clubs amb la 
Regidoria, tant en la promoció i difusió de cada un dels esports, com en la 
col·laboració en la realització d'activitats promogudes des del Municipi. En este 
apartat s'han produït diverses variacions en relació a la quantia assignada a 
cada entitat esportiva, en alguns casos incrementant la dotació, en altres 
mantenint la subvenció de 2013 i en altres reduint l'ajuda de manera raonat. És 
important també mencionar que s'han incorporat nous convenis amb clubs de la 
ciutat que han demostrat prou que realitzen una important labor de promoció i 
difusió de l'esport en la ciutat, i participen en diferents competicions en l'àmbit 
provincial, autonòmic i nacional. 
 
Finalment, cal referir-se a la partida de Gestió de Piscines municipals, dotació 
econòmica destinada a la contractació dels servicis de socorristes aquàtics, 
controladors i neteja. Cal recordar que en este tema, des de l'anualitat de 2012 
i a causa de les indicacions del Govern Central, l'Ajuntament no pot contractar 
personal eventual per a la realització d'estes tasques, i per consegüent ha de 
recórrer a la contractació d'empreses dedicades a la prestació d'este tipus de 
servicis. Les previsions inicials són d'obertura de les  
mateixes instal·lacions que l'any 2013, i per tant amb la quantitat 
pressupostada es pensa que podran cobrir-se les necessitats. 
 
ANEXE I - Pressupost Activitats Esportives. 
 
 
Filosofia  
 

Amb el compromís de saber que som el nexe d’unió de l’esport alcoià, estem al 
servei de tots per a tot. Per a tot el que estigui vinculat a un model esportiu de 
qualitat. 

 
Per això, a través del pressupost d’activitats esportives volem generar salut, 
esport, valors i economia. On els pilars fonamentals que cimenten el nou 
Centre d’Esports són: 
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Primer, la pedrera: La formació dels nostres esportistes a través de les 
diferents modalitats. Augmentar el número d’esportistes i potenciar l’esport 
femení són prioritats a les que no renunciem.  

 
Segon, la formació de formadors: invertir en la tecnificació dels nostres 
entrenadors implica invertir en la qualitat formativa dels nostres esportistes.  

 
Tercer, dinamitzar l’economia municipal a través de l’esport. L’esport és ideal 
per a fomentar les relacions social, incrementar l’educació en valors i generar 
riquesa per al sector serveis de la ciutat. L’esport crea necessitat de negoci per 
a diferents tipus d’empreses (material i equipació esportiva, organització i 
gestió d’activitats, treballs de professionals de l’esport) 

 
I quart, fer visible a les modalitats invisibles, potenciar les modalitats 
minoritàries i minoritzades i mantenir i millorar les modalitats ben ubicades en 
l’esport, tant de base, com d’èlit.  

 
Sens dubte, un teixit esportiu rigorós, responsable, creatiu, de qualitat, 
equilibrat, dinamitzador, educatiu i professional ens fa millors a tots. 

 
Tenim en compte, en tot moment, que la reducció del pressupost no implica 
reducció de voluntat, de quantitat ni de qualitat de les activitats. Tot el contrari, 
sabem que aquests moments de carestia,  s’han de superar amb més esforç 
que mai per totes les parts. 

 
Al mateix temps, som conscients que amb l’esport, eduquem, i no deixarem de 
fer-ho. Que amb l’esport potenciem la salut, un factor molt important en les 
societats actuals. I que amb l’esport generem i dinamitzem l’economia del 
municipi, un altre aspecte molt important en els temps de dificultats que corren. 

 
Premisses i objectius 
 
La nostra estratègia és clara: 

 
1 Persones al servei de l’esport, de l’esportista, dels clubs i de l’usuari. 
Reduïm costos, no qualitat. Per tant, eficiència i eficàcia al servei de l’esport.   
Què vol dir? Arribem als objectius previstos de la millor manera, sense reduir la 
qualitat de l’activitat, i amb el menor cost possible.  
Com? Amb més treball, compromís i creativitat que mai. I, sobretot, gràcies a la 
voluntat de l’entorn esportiu (membres de clubs, estudiants, voluntaris, centres 
escolars i entitats privades).  

 
2 Participació Ciutadana. Assemblea representativa i Comissió de Govern 
operativa. Creiem fermament en la participació ciutadana. L’esport és cosa de 
tots. Les decisions consensuades guanyen en legitimitat, involucren a tot el 
teixit esportiu i milloren la gestió esportiva municipal. Per això, apostem per un 
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model participatiu on el teixit esportiu de la ciutat formi part del procés 
deliberatiu. 

 
3 Volem involucrar, més que mai, als centres escolars de la ciutat, per a 
que formen part d’aquest projecte. Ells tenen la base: els alumnes, 
instal·lacions, professionals d’educació física. Per tant, han de ser les principals 
seus de les activitats programades per a l’esport base (EPI, escoles d’esport, 
Jocs Esportius), evitant així l’ús de les instal·lacions públiques. 
 
4 Més proximitat amb els clubs, usuaris i esportistes. La falta de recursos 
econòmics ens compromet, encara més, a estar al costat dels nostres 
esportistes, de les nostres entitats i dels que estimen l’esport  participatiu, d’oci, 
saludable, popular, lúdic, formatiu, amb finalitats integradores, etc. Sens dubte, 
donar eixida a totes les vessants esportives de la ciutat és una de les prioritats 
del renovat Centre d’Esports. 

 
En este apartat les ajudes econòmiques i convenis exerciran un paper 
important com a estímul per a col·laborar des de l'administració a la projecció 
tant dels nostres esportistes com estimularà la cooperació per a la realització i 
difusió de la pràctica esportiva i la participació en diferents competicions 
esportives representant a la ciutat. 

En definitiva, tenint en compte les necessitats en l’àmbit de l’esport i amb 
l’aposta decidida per a potenciar al màxim els recursos existents, proposem 
aplicar un renovat Pla Estratègic de l’Esport que ens involucri a tots. 

S’han de respectar les diferents etapes d’aprenentatge en l’esport (Iniciació i 
tecnificació). Per això, volem posar l’accent en una pràctica esportiva de 
qualitat relacionada amb els valors socials i cooperatius. 

Sens dubte, promocionar una adequada iniciació poliesportiva i posterior 
tecnificació vinculada als clubs, a través de projectes rigorosos, són una 
prioritat per al Centre d’Esports d’Alcoi. 

Per tant, amb la ferma voluntat de coordinar l’esport alcoià, dotar-lo de rigor 
tècnic i qualitat formativa, d’oferir cobertura a les necessitats reals i d’evitar 
duplicitats i disfuncions en la gestió local, des de la Regidoria d’Esports ens 
hem proposat desenvolupar un nou Model de Gestió Esportiva Municipal 
eficient (reducció de costos) i eficaç (de qualitat). 

 
 
 


