PROPOSTA D’ACTUACIÓ DE LA FVBCV PERIODE 2019-2022
ACCIONS DESTACABLES REALITZADES (2015-2018):
GESTIÓ ADMINISTRATIVA:

- Canvi de la WEB a un format més modern i dinàmic
- Avanç en la profesionalització de les estructures administratives:
. Adaptació de tots els contractes llaborals al Conveni
d’Instalacions i Activitats Esportives.
. Revisió de les dedicacions i funcions del personal llaboral.
. Increment de la plantilla llaboral fixa en un tècnic i una
administrativa.
. Elaboració d’un organigrama de gestió més actual.
- Implantació d’una aplicación informática de gestió integral en
l’esportiu, econòmic i administratiu.
- Reestructuració del Comité Territorial Arbitral, adequant-ho a les
necesitats del col-lectiu arbitral.
- Canvi de l’assesoria llaboral i económica.
- Creació dels departaments de formació, promoció i tecnificació i
imatge, comunicación i marqueting.
- Incorporació de les xarxes socials a la Web.
GESTIÓ ESPORTIVA:
- Competició d’Hivern de Vòley Plaja i Circuit d’Estiu de Vòley Plaja
de la Comunitat Valenciana.
- Recuperació de la Copa Federació.
- Renovació dels convenis de col-laboració amb la Generalitat
Valenciana per a Jocs Esportius, PED de Chest, Inmobilizat i
Seleccions Autonòmiques.
- Renovació del conveni de col-laboració amb la Fundació Esportiva
Municipal de Valencia per a Escoles Esportives Municipals i Jocs
Escolars de Voleibol.
- Participació en la campanya de la Generalitat Esport a l’Escola
impartint clases de voleibol en 17 centres docents de Castelló,
Valencia i Alacant.
- Organització i col-laboració en esdeveniments: Bilateral España/R.
Dominicana de voleibol femení, España/Camerun de voleibol femení,
Campionat d’Espanya de Vóley Plaja sub 21, Circuit Mádison de

Vóley Plaja, Camplionat Autonómic de Seleccions Provincials,
Clinics i Jornades de formació per a entrenadors i àrbitres.
GESTIÓ INSTITUCIONAL:
- Convenis de col-laboració amb l’Universitat d’Alacant i l’Universitat
Miguel Hernández.
- Integració en la CONFEDECOM (Confederació de Federacions
Esportives de la Comunitat Valenciana), en la que fins al momento hi
ha 47 federacions integrades, ocupant la vicepresidencia de la mateixa
el President de la FVBCV.
- Integració en lam Junta Directiva de la RFEVB, ocupant una vocalía.
- Participació efectiva en comissions de treball de la Generalitat i
Confedecom, per l’elaboració de normativa legal sobre esport de la
Comunitat Valenciana.
- Integració en la Comissió de valoració de la LLista d’Esportistes
d’Elit de la Generalitat Valenciana, en representació de les
federacions esportives.
- Integració en la comissió de la Generalitat sobre alimentació saludable
- Despatxos puntuals amb autoritats de l’esport: Director General
d’Esport, Diputats d?Esports de Castelló i Alacant, Regidors
d’Esports de Castelló, Alacant, Valencia, Sedaví, Sant Joan,
Benidorm, Paterna, Xativa, La Nucia, Almoradi, Elx, Alfafar, Gandía,
Oliva, Petgrer, Sant Vicent, Finestrat, Altea.
GESTIÓ DOCUMENTAL:
- Elaboració, aprovació en Assemblea i tràmit a la Generalitat dels nous
Estatuts i Reglament Disciplinari, adaptats a normativa legal vigent.
- Elaboració i aprovació en Assemblea del Reglament Arbitral.
- Creació i publicació en la Web del Portal de Transparencia.
- Elaboració i aprovació en Assemblea del Codi de Bon Govern de la
FVBCV.
- Actualització de les bases de dades de clubs, esportistes,
entrenadors/es i árbitros/es.
- Publicació en el Portal de Transparencia de documentació básica de la
FVBCV.

RESUM ESTADISTIC: PERIODE 2014-2018
ANUALITAT
Presupost FVBCV
Clubes adscrits
Nº de licencies esportistes
Nº de licencies arbitrals
Nº de licencies entrenadors/es
Nº de licencies Jocs (IR + Promoció)

2014
388.152 €
53
1.177
72
101
5.262

2018
605.300 €
60
1.337
96
261
6.759

DIFERENCIA
+ 55%
+ 10%
+ 14%
+ 33%
+ 158%
+ 24%

PROPOSTA D’ACCIONS A REALITZAR (2019-2022):
GESTIÓ ADMINISTRATIVA:
- Elaboració del Mapa de Voleibol i Pla Estratègic de la FVBCV.
- Nova Web
- Culminació de l’aplicació de gestió amb novetats con l’acta electrónica,
emissió de llicencies i altres.
- Canvi de seus a Valencia i Alacant
- Continuar amb la professionalització d’estructures administratives.
- Revissió de l’organigrama de funcionament.
- Millora de la difussió per mitja d’acords amb mitjans de comunicación.
- Consolidació del Departament d’Imatge, Comunicació i Marqueting.
- Constitució del Comité Territorial d’entrenadors/es.
- Elaboració de temaris per als cursosmd’entrenadors/es i árbitros/es.
- Aplicació del Codi de Bon Govern a tots nivells.
- Intensificació dels contactes amb l’empresa privada oferint la possibilitat
de col-laboració amb la FVBCV de cara als endeveniments i activitats més
destacades.
- Constitució de la Comisió de Contratació i Convenis.
GESTIÓ ESPORTIVA:
- Revissió de les diferents competicions basant-se en els nivells dels
participants i racionalització organizativa i esportiva.
- Millora de l’implicació arbitral (disponibilitat i comunicación)
- Constitució de comissions de treball sectorials tutelades per la Junta
Directiva (fidelització voleibol masculí, dona i volei, trobades de
veteranos/es i amics del volei, seguiment dels PED de Xest, esdeveniments
extraordinaris, popularització dels nostres esports (volei recreatiu i popular,
volei al carrer, esdeveniments pequevolei), promoció de l’associacionisme,
etc.

-

Celebració d’esdeveniments nacionals i internacionals.
Centre de Tecnificació de Vòley Plaja.
Estudi d’optimització dels PED de Xest.
Posada en funció d’un Pla Territorial de Tecnificació
Posada en funció d’un Plan Territorial de Formació.
Institucionalitzar el reconeixement i premiació de les persones i entitats que
destaquen pel seu esforç i bon fer en l’àmbit de la Comunitat, en pro del
voleibol.

GESTIÓ INSTITUCIONAL:
- Participació efectiva en l’equip d’experts per a la confecció del Pla
Estratègic de l’Esport Valencià, que va escometre la Generalitat Valenciana
amb l’Institut de Biomecànica de València.
- Ampliació dels convenis de col-laboració amb universitats de la Comunitat
Valenciana.
- Renovació dels convenis subscrits amb la Generalitat, i amb els
ajuntaments de València i Alacant.
- Suport i col-laboració amb els clubs de la FVBCV en la sol-licitut i
organització de campionats d’Espanya de voleibol i vóley plaja.
- Relacions permanents amb ajuntamentes i diputacions provincials oferint
l’organització de competicions i esdeveniments.
- Relació i oferta de col-laboració amb entitats que promocionen l’esport
femení i inclusiu.
- Col-laboració amb CONFEDECOM a fi a la seua consolidació com
referent de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
- Col-laboració amb la RFEVB en els programes que afecten positivament
en el desemvolupament del voleibol de la Comunitat Valenciana.

