
MEMÒRIA REGIDORIA D’ESPORTS 2020

 
Abans de donar començament a l'exposició de la memòria del pressupost per a
l'anualitat  2020,  cal  tindre  en  compte  i  valorar  molt  positivament  tota  la  labor
realitzada  durant  l'anterior  legislatura  2015-2019,  que  ha  possibilitat  d'una  part
millorar  la  dotació  d'infraestructures  esportives  de la  ciutat,  el  començament  de
nous projectes en matèria d'instal·lacions esportives, sumant també la consolidació
de  l'organització  d'esdeveniments  esportius  importants  i  l'impuls  de  noves
iniciatives que han possibilitat que esports amb menor presència en la ciutat hagen
tingut el seu protagonisme amb la celebració d'activitats esportives que han tingut
com a escenari diferents llocs de la ciutat, fora del nucli d'instal·lacions esportives, i
prova d'això ha sigut l'esport urbà.

Aquesta anualitat  requerirà d'un esforç solidari  des de tots  els  departaments de
gestió de l'Ajuntament, i des de l'Àrea d'Esports es treballarà perquè la reducció del
seu pressupost de gasto corrent a pesar de tindre una minoració del 6,83 %, puga
executar-se amb total  normalitat  atenent  tots  i  cada un dels  servicis.  activitats  i
manteniment  de  les  instal·lacions  esportives,  sense  que  això  puga  afectar  la
qualitat dels servicis i instal·lacions que s'oferixen als ciutadans.

A nivell  general  en  primer  lloc  caldria  destacar  l'increment  produït  en  algunes
partides pressupostàries, destacant les següents:

 Convenis  amb clubs i  entitats  esportives de  la  nostra  ciutat.  Des  de  la
Regidoria  d'Esports,  es  veu 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
a  la  quantia  assignada  a  cada   entitat   esportiva,  en   alguns   casos
incrementant la  dotació un 0,3%,  altres adequant l'import de la subvenció a
les activitats que generen i en altres reduint l'ajuda de manera raonada. 

 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...   es  per  això  que  hem  augmentat
aquestes ajudes, passant de 12.000 € a 14.000 €, amb la intenció d'arribar a
més esportistes de la ciutat. Increment que representa un 17%.

 Campionat  d’Espanya  de  patinatge  artístic  Grups  Show de  la  mà  dels
clubs de patinatge de la nostra ciutat. Aquest esdeveniment ha de tenir una
repercussió esportiva,  però una repercussió a nivell  de turisme i  econòmic.



Pretenem i hem aconseguit consolidar aquesta competició en la nostra ciutat.
Al març de 2020 es complixen cinc edicions d'este esdeveniment esportiu que
genera  un  gran  impacte  econòmic  en  la  ciutat,  ja  que  es  compta  amb  la
participació de prop de 1.000 esportistes i la presència de 1.500 persones que
es  desplacen  per  a  presenciar  este  singular  esdeveniment  esportiu.  En
l'anualitat  2020  s'incrementarà  la  dotació  econòmica  un  7%,  con  un
presupuesto total de 16.000,00 euros.

 Contractes de manteniment en les instal·lacions del  Complex Esportiu
Municipal «Eduardo Latorre».  En esta aplicació pressupostària també s'ha
produït un important increment en la dotació econòmica, amb la intenció de
millorar  i  incorporar  nous  contractes  de  manteniment  de  la  maquinària,
equipament  esportiu,  equips  de  neteja,  control  de  sistemes d'aigua calenta
sanitària,  control,  mesurament  i  presa de mostres  d'aigua dels  gots  de les
piscines, etc. Tot això fonamentat a oferir als usuaris unes instal·lacions que
garantisquen tant les condicions higienicosanitàries, com la utilització diària en
les  millors  condicions  possibles.  D'esta  manera  la  partida  ha  passat  de
15.000,00 euros a 33.000,00 euros.

 Gratificació personal  Esports i  Gratificació personal  Complex Esportiu
Municipal  «Eduardo  Latorre».  En  estes  dos  partides  que  mantenen
vinculació  entre  elles,  s'ha  produït  un  important  increment  en  aquella  que
correspon als treballs realitzats pel personal del Complex Esportiu Municipal
«Eduardo Latorre», ajustant-se a la situació actual, ja que en els últims dos
anys  s'ha  produït  un  increment  considerable  en  el  número  d'abonats  i  les
activitats esportives que es programen (Nadal  Esportiu,  Firaesport,  Campus
d’Estiu,  sessions fitness,  etc.),  que requerixen en moments puntuals  durant
l'any de l'increment dels horaris que han de realitzar els tècnics esportius.

Per  altra  banda,  es  pot  apreciar  que  l'aplicació  pressupostària  corresponent  a
«Activitats  Esportives» ha  experimentat  una  reducció  del  18% amb  relació  a
l'exercici 2019. Esta minoració, en realitat, és menor considerant que s'ha creat una
nova partida pressupostària amb el títol  «Contracte de lloguer pavelló Col·legi
San  Vicente  de  Paul» dotada  amb  12.160,00  euros,  que  atendrà  els  gastos
derivats de la utilització d'esta instal·lació per a la realització d'activitats esportives
de  la  Regidoria,  despesa  que  venia  liquidant-se  des  de  la  partida  d'activitats
esportives.  Per  tant,  la  minoració  real  de  l'aplicació  seria  d'un  7,13%,  quantitat
percentual  que  es  considera  no  afectarà  el  normal  desenvolupament  de  les
activitats esportives que programa anualment la Regidoria d'Esports.

En referència a la resta de partides pressupostàries que tenen relació directa amb
tasques de manteniment de les instal·lacions esportives municipals i/o realització
d'activitats  puntuals,  i  de  manera  especial  en  aquelles  que  hagueren  patit  una
reducció en la seua consignació pressupostària, cal dir que des de la gestió seriosa
i rigorosa de cada una de les partides, amb criteris de contenció del gasto corrent
raonats  que  no  alteren  en  cap  moment  la  prestació  i  qualitat  dels  servicis
municipals prestats des de la Regidoria d'Esports,  es procurarà complir amb les
previsions inicials, 



En quant  a partides d'inversions,  també podem dir  que es preveuen actuacions
importants,  per  a  millorar,  incrementar  la  flota  de  vehicles,  mantenir  i  dotar  de
equipaments  les  instal·lacions  esportives  de  la  nostra  ciutat.  Estem  parlant  de
322.000,00 €  en aquest pressupost:

 Millora Infraestructures Esportives 80.000,00 €
 Equipaments esportius 20.000,00 €
 Mobiliari instal·lacions esportives   2.000,00 €
 Adquisició d'un nou vehicle 20.000,00 €
 Construcció circuit ciclisme BMX         130.000,00 €
 Substitució  superfície  pista  Núm.  2  Poliesportiu  Caramanchel  «Juan Agudo

Garat» 70.000,00 €

S'ha  de  considerar  també  que  hi  ha  consignació  pressupostària  per  a  la
construcció  d'una  nau  per  a  la  gimnàstica  artística  per  import  total  de
470.000,00 €, i que serà transferida per a la seua gestió i desenvolupament
durant l'anualitat 2020, podent fer realitat  una demanda dels col·lectius que
practiquen esta modalitat  esportiva,  i  donant solució al mateix temps a una
situació provisional que s'arrossega des de fa molts anys.

A més d'aquestes consignacions s'han de tindre en compte tots els projectes que
es troben en fase d’execució, com la coberta de la pista exterior, l’ampliació de les
instal·lacions del  Poliesportiu Municipal  Francisco Laporta amb un nou camp de
futbol de gespa artificial,  

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

 Fomentar l'esport de base amb els Jocs Esportius Escolars, que constitueixen
el eix fonamental de la nostra activitat de base. La incorporación de nuevas
modalidades deportivas 

 L'organització de jornades formatives dins del Programa «Formadors 20.20»,
constituint  una  excel·lent  oportunitat  perquè  en  la  pròpia  ciutat  d’Alcoi,  els
entrenadors  i  tècnics esportius de clubs puguen enriquir  i  ampliar  els  seus
coneixements sobre diferents aspectes esportius que amb seguretat revertiran
en benefici dels esportistes que tenen a càrrec seu.

 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 «Multi
esport Futbet» i «Multi esport 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”,  «Nadal
Esportiu», etc.

 Recolzar  i  potenciar  esdeveniments   esportius  que   tenint  moltíssima
acceptació  i que mereixen la nostra ajuda, com la Mitja Marató d'Alcoi, Trail
Solidari,  Pujada  a  Montcabrer,  Trofeu  Sant  Jordi  «Santiago  Blanquer»  de



Ciclisme,  Cross  Ciutat  d’Alcoi,  Trofeu  de  Fútbol  «Memorial  Lionel  Grau
Mullor», etc.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/es.  Ja  hem  iniciat  amb  dos
cursets de formació de tècnics esportius de Jocs Escolars.  Enguany volem
ampliar amb una oferta més específica per a cada esport.

 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. En aquesta temporada ja poden competir en la
categoria de multi esport i amb jornades específiques per a ells.

 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.  En  aquesta
temporada continuem en 8 modalitats diferents, arribant als alumnes de tots
els centres educatius de la ciutat i a tots els cursos de la Educació Primària. A
més a més, introduint modalitats noves i il·lusionant per als xiquets/es.

 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  veníem  arrastrant  de  fa  moltíssims  anys.
Aquesta és una demanda de molts anys enrere de l'esport de la nostra ciutat,
per poder dotar d’instal·lacions mes dignes  a l’esport de la Artística. D'aquesta
manera intentar situar a Alcoi  al  mapa d’aquesta modalitat  en la Comunitat
Valenciana, ampliant les possibilitats i poden portar competicions a la nostra
ciutat. Aquest any, esperem tindre el projecte i la valoració definitiva, per poder
cometre 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 a aquesta categoria.

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

 Campionat  d'Espanya  i  Trofeu  «Ciutat  d’Alcoi»   de  patinatge  Grup  Xou
modalitats Grans, Xicotets, Quartets i Junior, amb la col·laboració dels clubs
locals de Patinatge artístic.

 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 es de 80.000€. A esta quantitat cal
sumar totes les compres de subministraments necessàries per a la realització
dels treballs i que figuren en partides pressupostàries diferents

 Ajudes a esportistes alcoians.  
 Convenis amb clubs i entitats esportives de la nostra ciutat. 



 Gestió de Piscines municipals, dotació econòmica destinada a la contractació
dels servicis de tractament de l'aigua, controladors i neteja. 

 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  multi  esport  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 del circuit de Ciclisme BMX, a fi de donar cobertura per
als entrenaments i competicions a un col·lectiu esportiu de la ciutat que ha
experimentat un notable auge, com queda constatat en el nombre d'esportistes
que practiquen aquest esport olímpic i els excel·lents resultats aconseguits.


