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Ajuntament d’Albal
Acuerdo
Aprobació integra del
Reglament de las
Escoles Esportives

Anunci de l'Ajuntament d'Albal sobre
aprovació definitiva de l'Ordenança
Reguladora del Funcionament de les
Escoles esportives

El Ple de l'Ajuntament d'Albal, en sessió
extraordinària celebrada el dia 15 de març de
2012, va acordar l'aprovació inicial de
l'Ordenança municipal Reguladora del Servici
d'Escoles Esportives i el sotmetiment a
informació pública de l'expedient que va tindre
lloc per mitjà d'inserció d'anunci en el BOP
núm. 75 de 28 de març de 2012 i tauler
d'edictes municipal.Transcorregut el termini de
trenta dies sense haver-se presentat cap
al·legació,es va entendre definitivament
adoptat l'acord, que es fa públic per al seu
general coneixement i en compliment del que
disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LES
ESCOLES ESPORTIVES D'ALBAL

Article 1. Objecte

Publicación en el BOP
14/06/2012, BOP nº 141

en el municipi d'Albal, les activitats esportives
es desenvolupen en instal·lacions esportives
municipals, que es possibilita que siga la
mateixa entitat col·laboradora la que gestione
les seues inscripcions i porte el control de les
activitats. Els tècnics esportius encarregats
d'impartir les classes
pertanyeran a les dites entitats i posseiran la
titulació oficial corresponent.
La Llei 2/2011, de 22 de març, de la
Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la
Comunitat Valenciana establix com a principis
rectors que regixen l'actuació de les
Administracions Públiques, entre d’altres, els
següents:

 L'optimització i complementarietat dels
recursos públics i privats, amb
especial atenció a la coordinació de
les actuacions de les diferents
administracions i entitats vinculades a
l'esport.



El reconeixement, el foment i la
regulació
de
l'associacionisme
esportiu com a base fonamental de
participació i integració de caràcter
social i esportiu.

És objecte del present Reglament la regulació
del servici d'escoles esportives municipals per
mitjà de gestió indirecta en la modalitat de
concert o, si és el cas, conveni amb entitat
pública o privada.

Així mateix, establix com a línia general
d'actuació, propiciar la complementarietat
entre el sector públic i el privat, estimulant la
iniciativa d'este últim, per a garantir la més
àmplia oferta esportiva.

Tenen la condició d'escoles esportives
municipals, a més de les que ja funcionen,
totes aquelles que amb este caràcter acorde
constituir l'òrgan competent d'acord amb la
normativa de règim local.

En l'article 7 de la dita norma s'especifica que
els municipis amb més de 5.000 habitants
garantiran, per si o mancomunadament, la
prestació del servici públic esportiu municipal,
que haurà d'incloure entre les seues
prestacions, com a mínim, les següents:

Les activitats fisicoesportives de les escoles
esportives municipals formen part del
concepte d'esport escolar i, per tant,
assumixen les seues finalitats. L'esport escolar
es diferència de l'assignatura d'Educació
Física, fonamentalment en el caràcter voluntari
de l'activitat i el temps en què es desenvolupa,
fora de l'horari lectiu.

a. Organització

tècnica dirigida per
titulats oficials en activitat física i
esport.

b. Instal·lacions i equipaments esportius
bàsics.

c. Programes de promoció esportiva,
Les escoles esportives municipals poden
sol·licitar-se tant pels centres escolars com per
entitats/federacions
esportives
col·laboradores. En este últim cas, com ocorre

principalment dirigits a la població en
edat escolar i a la població amb
majors necessitats socials.
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Són entitats esportives, als efectes de la
present Llei, els clubs esportius, les
federacions esportives, els grups de recreació
esportiva, les agrupacions de recreació
esportiva, les seccions esportives d'altres
entitats, les seccions de recreació esportiva
d'altres entitats, les societats anònimes
esportives i les associacions de federacions
esportives de la Comunitat Valenciana.
Respecte a les escoles d'iniciació i animació
esportiva es regulen en l'article 35 de la Llei
2/2011:

1. Els Ajuntaments, en el compliment de
les seues competències, organitzaran
escoles i grups d'iniciació i animació
esportiva.
Article 2. Definició del servici
Les escoles esportives municipals constituïxen
un servici públic que té com a finalitat general
oferir a la població escolar del municipi una
formació pràctica en les diferents modalitats
esportives en què s'articule l'oferta d'escoles
esportives. Les activitats són de caràcter
voluntari i els seus objectius han de ser
complementats amb els de l'assignatura
d'Educació Física. Es configuren a través d'un
itinerari esportiu-educatiu en coherència amb
els cicles educatius. No pretenen la instrucció
física i esportiva ni tampoc tenen com a
objectiu la consecució d'èxits esportius sinó
que la pretensió és aconseguir a través de
l'exercici físic i la pràctica de l'esport els
següents objectius:









Que el xiquet realitze activitat
física millorant la seua condició
física
evitant,
així,
el
sedentarisme, amb tots els
beneficis que això comporta.
Convertir la pràctica esportiva i
conductes saludables associades
a l'esport en hàbits que hagen de
perdurar al llarg de la vida dels
xiquets i jóvens.
Integrar el xiquet en un entorn
esportiu pròxim al seu lloc de
residència fomentant les relacions
socials
Formar adequadament la població
infantil i adolescent en hàbits,
valors i actituds beneficiosos tant
per al seu desenvolupament físic
com a personal, com ara el

sacrifici,
camaraderia,
responsabilitat i disciplina.
Article 3. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris del servici d'escoles
esportives municipals la població infantil i
juvenil empadronada en l'Ajuntament d'Albal
amb edats compreses entre els quatre i díhuit
anys.
En el cas que quedaren vacants places en les
diferents escoles, podran beneficiar-se també
d'este servici la població infantil i juvenil no
empadronada en l'Ajuntament d'Albal, en el
mateix marge d'edats.

Article 4. Drets dels usuaris
Els usuaris del servici tenen dret a rebre la
prestació del servici públic en les diferents
modalitats existents, així com en aquelles que
puguen crear-se en el futur, en règim d'igualtat
i d'acord amb el que establix este Reglament i
la resta de normativa d'aplicació, partint de les
sessions programades d'aprenentatge esportiu
i la utilització de les instal·lacions esportives
municipals.
El material docent necessari serà aportat per
l'empresa adjudicatària.

Article 5. Deures dels usuaris
Els que resulten admesos hauran d'assistir
puntualment a les sessions d'aprenentatge
esportius fixades a este efecte. Si no poguera
assistir-hi, tal circumstància haurà de
comunicar-se per escrit i amb antelació
suficient al monitor corresponent.
Així mateix, haurà d'observar-se una bona
conducta amb educació i respecte cap a a la
resta d'alumnes, monitors i espectadors.
Haurà de cuidar-se amb la deguda diligència
el material esportiu entregat.
Haurà de presentar-se un certificat mèdic
d'aptitud per a la realització de l'activitat
esportiva corresponent.
Els alumnes de les escoles hauran d'acatar les
instruccions del seu monitor amb educació i
bones maneres i haurà de mantindre una
actitud de joc net i respecte cap a l'àrbitre i a
l'equip contrari. Haurà de mantindre sempre
una conducta exemplar amb el monitor i els
seus companys, el motiu de baralla o
menyspreu entre companys serà sancionat
amb falta greu.
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L'alumne haurà de mantindre una actitud
responsable amb el material utilitzat durant
l'exercici de les seues activitats, durant els
entrenaments i en els partits, l'incompliment
d'esta norma pot ocasionar l'aplicació d'una
falta lleu, o una falta greu si s'observa
intencionalitat o reiteració en esta .
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de conformitat amb allò que s'ha indicat en
l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, per a la seua esmena en el termini
de deu dies a comptar de la notificació del
requeriment amb la constància expressa que
si no s'esmenara en termini es tindrà per
decaigut en el seu dret amb arxiu de
l'expedient prèvia resolució dictada a este
efecte.

Article 6.Gestió del servici
Les escoles municipals esportives podran
gestionar-se, amb l'acord previ de l'òrgan
competent, en qualsevol de les formes
previstes en la legislació de règim local. Si la
gestió es realitza per empresa o entitat
privada, el que resulte adjudicatari del servici
ajustarà els seus objectius, programes,
personal, mitjans i activitats al contingut del
present Reglament i al que preveuen els plecs
que servisquen de base al contracte.

El període de funcionament de les escoles
esportives municipals coincidirà, bàsicament,
amb el calendari escolar oficial publicat per la
Conselleria
d'Educació.
Les
variacions
respecte a este calendari, consistixen en l'inici
i el final de les classes esportives, és a dir:



Començament de classes
(previst): 1 de setembre
Finalització de les classes
(previst): 30 de juny

Amb caràcter anual, s'exposarà al públic per
mitjà de bans, anuncis al tauler d'edictes del
municipi o qualsevol altre mitjà que es
considere adequat, l'obertura del termini per a
sol·licitar la inscripció en les diferents escoles
municipals.

L'horari lectiu serà:

Les matriculacions es realitzaran en el lloc
indicat per l'empresa adjudicatària del servici
dins del termini previst en l'anunci
corresponent. Podrà habilitar-se el servici
d'inscripció a través del seu propi web, per a
facilitar els tràmits.

En l'actualitat l'escola municipal està composta
per 14 equips que realitzen la pràctica del
futbol repartits en les categories següents:
juvenil, cadet, infantil A, infantil B, aleví A ,
aleví B , aleví C, benjamí - A, benjamí - B,
benjamí – C, benjamí – D, prebenjamí - A,
prebenjamí-B, prebenjamí-C

L'admissió d'alumnes empadronats es farà per
rigorós orde d'inscripció. En el cas que es
presentaren més sol·licituds
d'alumnes
empadronats
que
places
disponibles,
l'admissió es realitzarà previ sorteig donant fe
pública la Secretaria municipal.
Cobertes les places anualment disponibles
amb alumnes empadronats es procedirà a
constituir una llista d'espera inscrivint-se en
esta tant els alumnes empadronats que no
hagen resultat seleccionats com els no
empadronats en el municipi, a efectes que
previ sorteig públic, amb totes les garanties
assenyalades en l'apartat anterior, es
procedisca a la cobertura de vacants o baixes
que hagueren de produir-se durant el curs.
Si en la documentació presentada junt amb la
sol·licitud d'inscripció s'observaren omissions o
alguna incorrecció es requerirà a l'interessat,

Escola de futbol

L'equip tècnic està compost per un director de
l'escola i 14 monitors.
En l'actualitat l'escola té 208 alumnes, que
s'entrenen, preferentment, els més menuts els
dilluns i els dimecres al poliesportiu la
Balaguera i l'aleví i futbol -11 al poliesportiu
de Santa Anna
Als efectes del que disposa el Reglament de
la Federació de Futbol de la Comunitat
Valenciana (en avant, FFCV), les escoles
esportives no constituïxen entitats esportives,
per la qual cosa no entrarien en l'orde
competicional. Únicament els clubs esportius,
societats anònimes esportives i seccions
esportives d'altres entitats tindrien tal
consideració.
Són clubs esportius les
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associacions privades, sense ànim de lucre,
amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar
pròpia, integrades per persones físiques, que
tinguen com a fi exclusiu el foment, la pràctica
o la participació en una o diverses modalitats
futbolístiques en l'àmbit federat. La condició de
club o associació esportiva federada s'obté per
mitjà de la concessió de la pertinent llicència
per part de la FFCV. La llicència li atorga a la
seua titular la condició de membre de la
Federació, habilitant-lo per a participar en
activitats esportives i en competicions oficials
d'àmbit autonòmic.
Les escoles de futbol podran constituir-se en
equips de club adscrit a la FFCV.
Desglossament d'equips:
juvenil
Modalitat futbol:11
Nombre d'alumnes (2012): 22 nascuts l'any
1995, 1994 i 1993
Grup 8 de 3 Regional Juvenil de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dimarts i els dijous
de 19.00h a a 20.30 h a Santa Anna
Horari de partits competició: els diumenges 12
h a Santa Anna
Cadet
Alumnes: 20, nascuts l'any 1997 i 1996
Modalitat futbol:11
Grup 9é 2a Regional Cadet de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dimarts i els dijous
de 17.30h a 19.00h a Santa Anna
Horari de partits competició: els dissabtes 9.30
h a Santa Anna
Infantil A
Nombre d'alumnes (2012): 20, nascuts l'any
1999 i 1998
Modalitat futbol:11

Ajuntament d’Albal

Grup 9é 2a Regional Infantil de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dimarts i els dijous
de 19.00h a a 20.30 h a Santa Anna
Horari de partits competició: els dissabtes
11.00 h a Santa Anna
Infantil B
Nombre d'alumnes (2012): 20, nascuts l'any
1999 i 1998
Modalitat futbol:11
Grup 9é 2a Regional Infantil de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dimarts i els dijous
de 17.30h a 19.00 h a Santa Anna
Horari de partits competició: els dissabtes
12.30 h a Santa Anna
Aleví A
Alumnes: 12, nascuts l'any 2000 i 2001
Modalitat futbol: 7
Grup 7m competició aleví de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: dilluns i dimecres de 18
a 19 hores en Santa Anna
Horari de partits competició: dissabtes 9.30
hores en Santa Anna
Aleví B
Alumnes :14, nascuts l'any 2000 i 2001
Modalitat futbol: 7
Grup 6é competició aleví de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dilluns i els
dimecres de 18.00h a 19.00 h a Santa Anna
Horari de partits competició: els dissabtes 9.30
h a Santa Anna
Aleví C
Alumnes:14, nascuts l'any 2000 i 2001
Modalitat futbol: 7
Grup 3r competició aleví de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments:els dilluns i els
dimecres de 18.00h a 19.00h a Santa Anna
Horari de partits competició: els dissabtes
12.30 h a Santa Anna
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Benjamí A
Alumnes:12, nascuts l'any 2003 i 2002
Modalitat futbol: 7
Grup 7é competició benjamí de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dilluns i els
dimecres de 18.30h a 19.30 h a la Balaguera
Horari de partits competició: els dissabtes
10.30 h a Santa Anna
Benjamí B
Alumnes: 13, nascuts l'any 2003 i 2002
Modalitat futbol: 7
Grup 6é competició benjamí de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dilluns i els
dimecres de 18.30h a 19.30 h a Santa Anna
Horari de partits competició: els dissabtes
10.30 h a Santa Anna
Benjamí C
Alumnes: 13, nascuts l'any 2003 i 2002
Modalitat futbol: 7
Grup 3r competició benjamí de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dilluns i els
dimecres de 18.30h a 19.30 h a la Balaguera
Horari de partits competició: dissabtes 11.30 h
a Santa Anna
Benjamí D
Alumnes:14, nascuts l'any 2003 i 2002
Modalitat futbol: 7
Grups-2é competició benjamí de la Federació
Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dilluns i els
dimecres de 17.30h a 18.30 h a la Balaguera
Horari de partits competició: els dissabtes
11.30 h a Santa Anna
Prebenjamí-A
Alumnes:13, nascuts l'any 2004 i 2005
Modalitat futbol: 7
Grup 7é competició prebenjamí de la
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Federació Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dilluns i els
dimecres de 17.30 h a 18.30 h a la Balaguera
Horari de partits competició: els dissabtes
12.30 h a Santa Anna

Prebenjamí-B
Alumnes:12, nascuts l'any 2004 i 2005
Modalitat futbol: 7
Grup 6é competició prebenjamí de la
Federació Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dilluns i els
dimecres de 17.30 h a 18.30 h a la Balaguera
Horari de partits competició: els dissabtes
12.30 h a Santa Anna

Prebenjamí-C
Alumnes: 12, nascuts l'any 2004 i 2005
Modalitat futbol: 7
Grup 7é competició prebenjamí de la
Federació Valenciana de Futbol
Horari d'entrenaments: els dilluns i els
dimecres de 17:30h a 18.30 h a la Balaguera
Horari de partits competició: els dissabtes
12.30 h a Santa Anna
Temporada 2009/2010 total d’alumnat ------------152
Temporada 2010/2011 total d’alumnat -----------176
Temporada 2011/2012 total d’alumnat -----------208

Escola de tenis
Des de l'1 de setembre i fins al 30 de juny està
en funcionament l'escola esportiva municipal
de Tenis, on xiquets i jóvens de 6 a 14 anys
s'inicien en la pràctica d'este esport i en el seu
perfeccionament.
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Les classes s'impartixen de dilluns a
divendres, de 17.30 h a 19.10 h per als
alumnes de pretenis i iniciació, i de 19.10 h a
20.00 h per als alumnes de nivell mitjà i
perfeccionament.
L'escola de tenis funciona en les dos pistes de
tenis del poliesportiu de Santa Anna i una pista
de tenis de la Balaguera (els dimecres 17.30h
a 18.30h), organitza els alumnes segons edat,
aptitud i actitud, i poden haver-hi canvis de
grup durant el curs, segons la progressió de
l'alumne.

En l'àmbit d'escola base s'organitza:
- Un torneig de tenis intern en totes les
categories (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil
i cadet). Este torneig es realitza en el mes de
juny.
- Un "clínic" de tenis per a tots els alumnes al
febrer que coincidix amb la festa de Sant Blai.
- Trobades comarcals durant el curs amb
altres escoles esportives, sempre que l'alumne
haja aconseguit una base per a poder disputar
estes
trobades.
En totes les sessions d'entrenament
s'impartixen tres aspectes distints: tècnic tàctic, fisiològic, mental i de conducta.
L'escola té una gran demanda d'alumnes, i es
fa necessari establir una llista d'espera.
L'escola esportiva municipal de tenis té dos
entrenadores i un director.
Temporada 2009
alumnes

--------------------------------80

Temporada 2010
alumnes

--------------------------------96

Temporada 2011 --------------------------------108
alumnes
Escola d'atletisme

L'escola d'atletisme està formada per alumnes
de les categories compreses entre els 6 anys
(prebenjamins) i els 13 anys (infantils), dirigits
per un monitor, els entrenaments es realitzen
al poliesportiu la Balaguera, els dimarts i els
dijous de 17.30h a 19.30 h, competixen en els
jocs esportius de la Comunitat Valenciana, en
les trobades comarcals organitzades per
Esports Horta i en carreres populars.
Temporada 2009
alumnes

--------------------------------12

Temporada 2010
alumnes

--------------------------------36

Temporada 2011
alumnes

--------------------------------32

Escola de bàsquet
L'escola de bàsquet oferix una variada
possibilitat als xiquets i xiquetes de la
població que els atrau este esport
d'equip, els entrenaments es realitzen
en el pavelló de l'Institut de Secundària
d'Albal, i estan dirigits per 1 monitor
qualificat.
Els horaris d'entrenament són els
següents:
– Benjamins: 11 alumnes (nascuts el 2003 i
2002) , els dilluns i els dimecres de 18.15h
a 19.15h
Competixen en les trobades comarcals
organitzats per Esports Horta.
– Alevins: 10 alumnes (nascuts el 2001 i
2002)
els dimarts i els dijous de 18.15h a 19.15 h
Competixen en les trobades comarcals
organitzats per Esports Horta.
– Infantils: 15 alumnes ( nascuts el 1999 i
1998 )
els dilluns i els dimecres de 19.15h a
20.15h
Competixen en la lliga municipal de
l'Ajuntament de València
– Cadets: 14 alumnes ( nascuts el 1996 i
1997 )
els dilluns i els dimecres de 19.15h a
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20.15h
Competixen en la lliga municipal de
l'Ajuntament de València

Temporada 2009
alumnes

--------------------------------42

Temporada 2010
alumnes

--------------------------------56

Temporada 2011
alumnes

--------------------------------48

Escola de funcky
L'escola municipal de Funky, admet alumnes
de 6 a 13 anys, que igual que l'escola de ball
infantil estan dirigits per una monitora titulada.
Els horaris de les classes són:
–Els dilluns i els dimecres de 17.30h a 19.30 h
A més de les classes, els/les alumnes
realitzen dos exhibicions durant l'any, una en
els mesos d'estiu i una altra durant l'hivern.
Temporada 2009
alumnes

--------------------------------42

Temporada 2010
alumnes

--------------------------------36

Temporada 2011
alumnes

--------------------------------28

Escola de frontenis
Entrenaments a Santa Anna els dimarts de
17.00 a 19.00 h.
L'any 2012 hi ha10 alumnes matriculats.
Escola de pàdel
Entrenaments els dijous a Santa Anna en
horari de 18.00h a 20.00 h.
L'any 2012 hi ha 10 alumnes matriculats.

Article 7. Aplicació de preus públics a les
escoles esportives municipals
Els preus públics de les escoles esportives
municipals han sigut aprovats per la Junta de
Govern Local en data 25 de juliol de 2011 i
són, per a la temporada 2011/2012, els que a
continuació es reproduïxen:

Escola esportiva
municipal
Matrícula
Aeròbic
Albal jove
Atletisme
Bàsquet
Handbol
Funky
Futbol
Pàdel
Pilota valenciana
Tenis
Tenis 2

Import preu públic
20 €
12 €
24 €
12 €
18 €
18 €
12 €
24 €
24 €
12 €
24 €
12 €

El pagament del preu donarà dret a l'alumne a
assistir a les classes durant els mesos
establits i en la modalitat esportiva triada;
disposar d'un material bàsic per al
desenvolupament de les sessions; seguir un
programa d'activitats dissenyat i rebre tots els
servicis que es programen per al curs escolar.
El servici de les escoles esportives municipals
es finançarà amb les tarifes que es perceben
directament dels usuaris, així com per
qualsevol d'altres ingressos de dret públic o
privat que s'obtinguen.
Les tarifes podran ser revisades anualment
per a adequar-la a la valoració dels costos
reals procurant que la seua entrada en vigor
coincidisca amb el començament del curs
escolar. En esta revisió podran inserir-se
preus en matèries noves que s'impartisquen
en l'escola o suprimir-se preus de matèries
que deixen d'impartir-se.
Constarà d'una inscripció anual i una quota
mensual, que es farà efectiva durant la
primera setmana de cada mes al número de
compte relacionat en la inscripció.
L'alumne que decidisca donar-se de baixa de
les activitats, haurà de comunicar-ho per
escrit, omplint el document corresponent, si no
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és així se li continuarà cobrant les
mensualitats sense dret a la seua devolució.
L'acumulació de dos rebuts impagats
ocasionarà la baixa de l'alumne en totes les
activitats fins que es faça efectiu el seu import.
L’alumne/a que al finalitzar la temporada tinga
algun rebut pendent de pagament, no podrà
realitzar la inscripció l'any següent fins que no
faça efectiu l'import dels rebuts pendents.

Ajuntament d’Albal

El present Reglament entrarà en vigor als
quinze dies hàbils de la seua completa
publicació en el Butlletí Oficial de la Província
de València, segons el que establixen els
articles 65.2 i 702n de la Llei 7/85, de 2 d'abril
Reguladora de les Bases del Règim Local, i
romandrà vigent fins a la seua modificació o
derogació expresses.

Article 8. Tècnics i monitors
Els monitors seran responsables dels alumnes
durant el període que discórrega en la
realització
de
l'activitat;
esta
donarà
començament en el moment en el moment en
què l'alumne es trobe en la instal·lació
esportiva on es desenvolupe i, si és el cas,
haurà de fer-se càrrec de l'alumne des que
este baixe de l'autobús que el desplace als
entrenaments i acompanyarà a l'autobús els
alumnes que tornen utilitzant el citat mitjà de
transport.
El monitor haurà d'aplicar la pedagogia en
l'ensenyança de forma clara i sense greuges
comparatius entre alumnes, buscant en tot
moment la participació integral de l'alumne en
el grup.
Les citacions per a les competicions seran
responsabilitat del monitor, que estarà a hora
puntual en el lloc indicat.
El monitor no ha d'assumir el risc d'accedir a
transportar els alumnes en el seu vehicle
propi.
És responsabilitat del monitor, la preparació
del material per a les sessions d'entrenament i
la seua retirada al magatzem quan esta
finalitze.
El monitor haurà de realitzar i entregar la
planificació mensual de la seua activitat al
coordinador de l'escola.

Article 9. Infraccions i sancions
La direcció, inspecció, i vigilància del servici
públic de l'escola esportiva municipal, en les
seues diferents modalitats anirà a càrrec de la
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Albal, en
l'àmbit de les seues respectives competències.

Article 10. Entrada en vigor
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