
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 4 DE JULIOL DE 2012 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores del dia 4 de juliol de 2012 es reuneixen a la 
Sala de Juntes de la Casa de Ferro d’aquesta localitat els membres següents a fi de celebrar 
sessió de la Junta Esportiva Municipal: 

 
- Regidor d’esports i president per delegació de l’alcaldia. 
- Representant de EUPV 
- Coordinador d’instal�lacions esportives 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Centre Excursionista Muro 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Club de Caça “La Primitiva” 
- Representant del Muro Veterans (per delegació) 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro 
- Representant del Club BTT Matzem (per delegació) 
- Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig” 
- Representant del Moto Club Muro (per delegació) 
- Representant de l’Atlètic Muro Femení CF 
- Representant del GRD Handbol Muro 

 
No hi assisteixen: 
 

- Representant del Muro CT 
- Representant del G. Pesca El Talpó 
- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Ciclista Muro 
- Representant del PSOE 
- Representant del Club Frontenis Muro “Penya el Frare” 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del CP El Bracal  
-  
 

Excusa l’assistència: 
 

- Representant del PP 
- Coordinador d’activitats esportives 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant del Club Triatló Trimuro 

 
El representant de EUPV manifesta que en la reunió anterior no va assistir per estar a la 

residencia sanitària. 
 



 

 

 
Tot seguit, els membres que assisteixen a la Junta Esportiva Municipal passen a 

estudiar els punts següents de l’ordre del Dia: 
 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 2 DE MAIG DE 2012 
 

S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 
 

2.- SUBVENCIÓ ANUAL. 
 
 El regidor d’esports comença dient: “Vos hem repartit el quadrant de les subvencions, 
anualitat 2012, vos he de recordar que hi haurà una retallada del 20%, tan siga a la subvenció 
anual de club com als convenis amb els clubs esportius”  
 El representant de EUPV manifesta que no es comprensible que als clubs se els redueix 
la subvenció, quan sa fet  una modificació de crèdit per alliberar a dos regidors més. 
 El regidor d’esports contesta dient-li que lo expressa’t es sols una opinió seva. 
 El representant de EUPV replica dient: als ciudatans ens munten els impostos com la 
brossa, i als club i entitats se les rebaixa la subvenció. 
 El regidor d’esports contesta dient-li, que son qüestions de índole política, que han  
tingut que demanar un crèdit, per que la Generalitat els deu la part corresponent de l’obra de 
l’arxiu. 
 El representant de EUPV contrarèplica dient que l’ajuntament vol privatitzar l’aigua per 
recaptar diners, i no es reflexa en els ciudatans o en aquest cas als clubs. 
 El regidor d’esports recorda que la quantitat de subvenció als club, s’ha vist reduïda a 
17.000€, en la part proporcional que s’ha donat als convenis amb els club i entitats esportives, 
a mes a mes d’un error en la xifra del conveni del Club Patí que deuria ser 14.000€ .  
 El regidor d’esports matisa que les subvencions anuals i els convenis amb els clubs  i 
entitats esportives desprès deuran passar  per la Junta de Govern de l’ajuntament, recordant-
vos  que el període per entregar la justificació de l’esmaltada subvenció serà fins el 31 de agost. 
    
S’aproven per unanimitat les subvencions anual, anualitat 2012, que figuren al annex I. 
 
3.- SOL A SOL. 
 
 El regidor d’esports comença dient: “Vos hem repartit el quadrant de les subvencions, 
referides al Sol a Sol Esportiu 2012, vos he de recordar que hi haurà una retallada del 20%”, 
recordant-vos  que el període per entregar la justificació de l’esmaltada subvenció serà a partir 
del 12 juliol fins el 31 del mateix mes.  
 
S’aproven per unanimitat les subvencions del Sol a Sol 2012, que figuren al annex II. 
 
4.- INFORME DE  LA REGIDORIA. 
 
 El regidor d’esports comenta que en l’escoles esportives, san pogut oferir als clubs totes 
les modalitats menys la de ciclisme, handbol i voleibol, que tindrem que fer-ho per mitjà d’una 
empresa ,  

El regidor d’esports comenta que en les EEMM  s’han matriculat uns 250 alumnes. 
 
 



 

 

 
La representant del GRD Handbol, manifesta que en aquest mes les famílies han tingut 

molts pagaments, EEMM, curset de natació, escola d’estiu, campus etc.. i proposa ampliar-ne el 
període 

El representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig”, proposa ampliar el període de 
matriculació de l’escoles fins a setembre. 
El regidor comenta que degut a que aquest any es el primer que s’ha fet d’inscripció, 
tan prompte pel tema de la dificultat en la contractació, al setembre es donarà una 
setmana més de termini  per la matriculació. 
El representant de EUPV pregunta si  la gent  que està a les escoles, està assegurada. 
El regidor diu: que els alumes de les Escoles estan assegurats o be de la Generalitat per 
mig de els jocs esportius o be per mig de una asseguradora.  
 

 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 

EL representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro, manifesta que alguna entitat ha col�locat 
el nom de 24 hores esportives quant en realitat el nom correcte de l’activitat es Sol a Sol 
Esportiu. 

El regidor d’esports recorda que al setembre tindrem una reunió per preparar els premis 
al esport de 2012, i que aquest any es celebra la Xª edició, així com recordar-vos els terminis 
per presentar les justificacions de les dues subvencions. 

 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, per ordre de la presidència es va alçar la 
sessió, a les 20.35 hores del dia indicat, 4 de juliol de dos mil dotze, de la qual per mi, el 
secretari accidental, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  ACCIDENTAL  

 


