
 

 

ACTA REUNIÓ CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS D’ALFARA DEL PATRIARCA 

DATA:                                                                                                                 HORA: 

11-05-2022                                                                                                         19.30 hores. 

 

ASSISTENTS: 

CPV: Miguel Navarro, Liberto, Àlex Alandes. 
C Atletisme Alfara: Raúl Sepúlveda, Raül Company. 
Futbol Base Alfara: Adrián Jiménez, s’ausenta Ximo Rocher per una urgència d’última 
hora. 
Club Fit Kid Campus Gym: Jose Sales. 
Jaume Martínez Romero 
Toni Almela Zamorano. 
 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Creació del Consell Sectorial d’Esports. 
 

2. Modificacions Reglament d’Ús de les instal·lacions esportives. 
 

3. Activitats esportives maig, juny i juliol. 
10 de juny final Lliga Juguem Net 
18 de juny fi de curs escoles esportives. 
25 de juny tecnificació Mancomunitat del Carraixet. 
2 de juliol Gala de l’Esport. 
 

4. Precs i preguntes. 
 

 

ACORDS: 

1. Creació del Consell Sectorial d’Esports. 
Queda creat els Consell i els seus membres. 
Jose aporta que no sempre podran vindre les mateixes persones perquè les 
entrenadores tenen que entrenar. 
 

2. Modificacions Reglament d’Ús de les instal·lacions esportives. 
Adrián Jiménez manifesta la necessitat de que hi haja un conserge en tots els 
moments en que el poliesportiu està obert. Àlex Alandes també ho sol·licita. 



Jaume Martínez informa de que actualment no hi ha possibilitat de que hi 
haja conserge els diumenges i en més horari del que hi ha. 
Àlex Alandes demana que el bar tinga claus del quartet de material. 
Adrián Jiménez: declara problemes amb les persones amb el tabac i l’alcohol 
a la grada. 

 
3. Activitats esportives maig, juny i juliol. 

10 de juny final Lliga Juguem Net. 
 
18 de juny fi de curs escoles esportives. 
Adrian Jimenez informa de que ells encara tenen competicions. 
 
1 de juliol Gala de l’Esport. 
Futbol: Gala Ceu 
Pilota, Fit Kid i Atletisme: Jardins Municipals. 
La Gala es realitzarà als Jardins Municipals el dia 1 de juliol. 
 

4. Precs i preguntes. 
 
Toni Almela informa que abans del dia 20 de juliol els clubs han de fer la 
sol·licitud d’ús de les instal·lacions per a la temporada 2022-2023. Els usos no 
sol·licitats a principi de temporada han de ser demanats amb 15 dies 
d’antelació i per registre d’entrada. 
 
Jaume Martínes informa: 
 
- Es contempla la construcció d’un magatzem per al club de Pilota 

Valenciana. 
- El camp de futbol es va a ressembrar de cautxú. 
- En setembre estaran els vestidors. 
 
Miguel Navarro: demana que l’espai per a deixalles siga retirat del 
poliesportiu. Les pilotes cauen allí i és un perill per a les persones usuàries. 
 
Raúl Sepulveda demana la instal·lació de dos fonts en la zona de baix. 
 
El CPV demana que es millore la neteja del trinquet. 

 
 

 

 
 



 

 

 

Toni Almela Zamorano 

Secretari Consell Sectorial d’Esports 


