
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA PRESSUPOST 2016 REGIDORIA D’ESPORTS 

 

A nivell general podem destacar que el pressupost del 2016 en matèria 

d´Esports presenta un increment general i partides molt a destacar: 

- Partides generals d´esports    + 72% 

- Complex Esportiu Eduardo Latorre   402.600 € 

- Campionat d´Espanya de Patinatge Grupo Show   15.000 € 

- Subvencions clubs futbol infantil i cadet      6.000 € 

- Adequació parquet Pavelló Fco. Laporta    25.000 € 

- Adequació pista BMX       10.000 € 

- Cobriment pista exterior Fco. Laporta   400.000 € 

 

A nivell general cal destacar alguns dels objectius principals en 

aquesta anualitat:  

- Fomentar l´esport de base amb els Jocs Esportius Escolars.  

- Manteniment i millora d´activitats tradicionals de la nostra ciutat 

com “Esport  en  3D”, “Trofeo de Filaes”, “Firasport”, “Amb bici per 

la Via Verda”, etc.  

- Posada en marxa d´un Plà de formació i tecnificació dels nostres 

monitors i entrenadors. Donar les eines necessàries a les persones 

que han de guiar als nostres xiquets en el seu procés de 

desenvolupament esportiu i com a persones. Es tracta de formar als 

formadors, per donar més qualitat al nostre esport i a 

l´ensenyament dels nostres xiquets/es.  

- Aposta clara i decidida per la implantació del multi esport en els 

xiquets/es més xicotets/es. Cal oferir un ventall ampli d´habilitats 

motrius, per a que puguin decidir el seu esport.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

- EPI: Escola Poliesportiva d´iniciació en els col·legis. Es tracta de 

treballar de manera molt estreta en els centres educatius de la 

nostra ciutat per donar visibilitat a aquells esports minoritaris que 

ho necessiten.  

- Cobriment de la pista exterior del Poliesportiu Fco. Laporta. 

Aquesta es una demanda de molts anys enrere de l´esport de la 

nostra ciutat, per poder dotar d’instal·lacions mes dignes  a esports 

com el Hoquei o el Patinatge.  

- Subvencions a equips de futbol en categoria Infantil i Cadet.  

- Campionat d´Espanya de patinatge Grupo Show de la mà dels clubs 

de patinatge de la nostra ciutat. Aquest esdeveniment ha de tenir 

una repercussió esportiva, però també una repercussió a nivell de 

turisme i econòmic.  

- Una gran part de la despesa en matèria d´esport ha de ser la de 

manteniment de les nostres instal·lacions esportives. Considerem 

importantíssim mantindre les instal·lacions actuals.  

- Ajudes a esportistes alcoians. Destaquem la importància de recolzar 

els joves esportistes que despunten i que tenen una gran 

progressió, i tot això amb una ajuda econòmica significativa que 

pugui contribuir de manera decidida a col·laborar en les despeses 

que genera la participació en esdeveniments, concentracions, etc...  

- Convenis amb clubs i entitats esportives de la nostra 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 2015 i en altres reduint l'ajuda de manera raonada.  



 
 
 
 
 
 
 
 

- 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.   

- Adequació del Departament d´esports a nivell de Personal als nous 

temps. Dotació del Departament amb la figura del Tècnic Superior 

d´Esports.  

- Potenciar els esports femenins. 

- Hem 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. 

 


