
MEMÒRIA REGIDORIA ESPORTS 2018

 
A nivell general podem destacar que el pressupost del 2018 en matèria
d’Esports presenta un increment del 8% respecte del 2017.
En les partides de despeses generals, un increment de 63.000 €. 
Un  increment  que  només  fa  que  reforçar  l'increment  general  del
pressupost d'esports, que va produint-se en els darrers anys.
Algunes partides a destacar o que sofreixen algun tipus de canvi són:

 Gratificacions 8.000 €
 Despeses activitats esportives 100.000 €
 Campionat d'Espanya de Patinatge Grupo Show 15.000 €
 Subvencions clubs futbol infantil lliga local 6.000 €
 Subvencions clubs futbol cadet segona rRegional 5.400 €
 Ajuda a esportistes locals 12.000 €
 Despeses Escola Poliesportiva Iniciació EPI 30.000 €
 Manteniment ordinari instal·lacions esportives 120.000 €
 Manteniment ordinari piscines 30.000 €

Quant a partides d'inversions, també podem dir que es preveuen partides
importants  per  a  millorar  i  mantenir  les  instal·lacions  esportives  de  la
nostra ciutat. Estem parlant de 336.000 €  en aquest pressupost:

 Construcció Pavelló Gimnàstica Artística 100.000 
 Millora Infraestructures Esportives   20.000 €
 Millora Piscines Municipals   70.000 €
 Millora Poliesportiu Fco. Laporta 120.000 €
 Adquisició Programari Eduardo Latorre   11.000 €
 Adquisició Programari instal·lacions esportives   15.000 €

A  nivell  general  cal  destacar  alguns  dels  objectius  principals  en
aquesta anualitat:



 Fomentar l'esport de base amb els Jocs Esportius Escolars, que
constitueixen l’eix fonamental de la nostra activitat de base.

  Augment de l’oferta de modalitats en els Jocs escolars.

 Obertura del centres educatius públics els dissabtes de mati per
a les competicions de Jocs Escolars.

 Categoria de Prebenjamí en els Jocs Escolars, amb el projecte de
«Multiesport Futbet» i «Multiesport Basquet».

 Manteniment i millora d'activitats tradicionals de la nostra ciutat
com “Esport  en  3D”, “Trofeu de Filaes”, “Firasport”, “Amb bici
per la Via Verda”, etc.

 Donar  suport  i  potenciar  esdeveniments  esportius  que  tenen
moltíssima acceptació  i  que mereixen la  nostra ajuda,  com la
Mitja Marató d'Alcoi, Trail Solidari, Pujada al Montcabrer.

 Consolidació del FESCAM (Festa del corredor amateur).

 Posada en marxa d'un Pla 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/tes.  Ja  hem  iniciat  dos
cursets  de  formació  de  tècnics  esportius  de  Jocs  Escolars.
Enguany ho volem ampliar amb una oferta més específica per a
cada esport.

 Aposta clara i decidida per la implantació del multiesport en els
xiquets/tes  més  xicotets/tes.  Cal  oferir  un  ventall  ampli
d'habilitats  motrius,  perquè  puguen decidir  el  seu  esport.  En
aquesta  temporada  ja  poden  competir  en  la  categoria  de
multiesport i amb jornades específiques per a ells.

 EPI: Escola Poliesportiva d'iniciació en els col·legis. Es tracta de
treballar de manera molt estreta amb els centres educatius de la
nostra ciutat per a donar visibilitat a aquells esports minoritaris



que  ho  necessiten.  En  aquesta  temporada  continuem  amb  8
modalitats  diferents,  arribant  als  alumnes  de  tots  els  centres
educatius de la ciutat i a tots els cursos de l’Educació Primària. A
més  a  més,  introduint  modalitats  noves  i  il·lusionant  per  als
xiquets/yes.

 Projecte de «Olimpíada Escolar», com a cloenda de la EPI, per al
curs de 6è de tots els centres educatius.

 Construcció d’una nau nova, per a la modalitat de Gimnàstica
Artística, acabant amb un problema que estàvem arrossegant de
fa  moltíssims  anys.  Aquesta  es  una  demanda  de  molts  anys
enrere  de  l'esport  de  la  nostra  ciutat,  per  poder  dotar
d’instal·lacions  més  dignes  l’esport  de  l’Artística.  D'aquesta
manera intentar situar a Alcoi en el mapa d’aquesta modalitat a
la Comunitat Valenciana, tot ampliant les possibilitats i  poden
portar  competicions  a  la  nostra  ciutat.  Aquest  any,  esperem
tindre el projecte i la valoració definitiva, per poder emprendre
aquesta instal·lació tan necessària.

 Subvencions a equips de futbol en categoria Infantil en la Lliga
Local, potenciant la participació en aquesta lliga local.

 Subvencions als equips que participen en la Lliga Cadet i juvenil
de  segona  regional,  per  l’absència  de  lliga  local  en  aquesta
categoria.

 Subvencions  a  clubs  esportius  de  la  ciutat,  ajustant  molt  els
criteris d'obtenció i les quantitats a atorgar.

 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.  Pretenem  i  hem  aconseguit
consolidar aquesta competició en la nostra ciutat.

 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;
per això la partida és de 120.000€.



 Millora de les piscines municipals, amb 70.000 €, per a poder
actualitzar  i  millorar  les  instal·lacions  existents,  fent-les  més
atractives per als ciutadans.

 Ajudes  a  esportistes  alcoians.  Destaquem  la  importància  de
donar suport als  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.  És  per  això  que  hem
augmentat  aquestes  ajudes,  passant  de 10.000 €  a  12.000  €,
amb la intenció d'arribar a més esportistes.

 Convenis amb clubs i entitats esportives de la nostra ciutat. Des
de la Regidoria d'Esports, es creu més 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  aquest  apartat  s'han  produït  diverses
variacions  en relació  amb la  quantia assignada a  cada entitat
esportiva, en  alguns casos incrementant-ne la dotació, en  altres
mantenint la subvenció de 2017 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 aquest 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'aquestes tasques, i per consegüent ha de recórrer a
la  contractació  d'empreses  dedicades  a  la  prestació  d'aquest
tipus de servicis. 

 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.

 Consolidació  d'activitats  relacionades  amb  el  foment  del
multiesport i que estan tenint una gran acceptació en la ciutat,
com son: Nadal Esportiu, Fira Esport, etc.

 Manteniment i millores al poliesportiu Fco. Laporta. Instal·lació
insígnia del nostre esport, que necessita adaptacions i millores i
un manteniment anual.

 Realització del projecte de la coberta de la pista exterior i dels
vestidors per a aquesta pista, molt necessari per a poder fer una
utilització més adequada d’aquesta instal·lació. 


