
ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL
DEL 15 D'ABRIL DE 2014

A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20.00 hores del dia 15 d’abril de 2014 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.
- Coordinador d’activitats esportives
- Coordinador d’instal·lacions esportives
- Representant del PSOE
- Representant del CD Handbol Muro
- Representant del Club de Caça “La Primitiva”
- Representant del Club Centre Excursionista Muro
- Representant del Club BTT Matzem (per delegació)
- Representant del G. Pesca El Talpó
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro
- Representant del Club Triatló Trimuro
- Representant de l’Atlètic Muro Femení CF
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro

No hi assisteixen:
- Representant d'EUPV
- Representant del Muro CT
- Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig”
- Representant del Club Escacs Muro
- Representant del Muro Veterans (per delegació)
- Representant del Club Patí Muro
- Representant del Club Frontenis Muro “Penya el Frare”
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres
- Representant del Muro CF 
- Representant del Club Automodelisme
- Representant del Club Bàsquet Muro
- Representant de Mawashi-Kan
- Representant del Ciclista Muro
- Representant de l’IES Serra Mariola
- Representant del CP Montcabrer
- Representant del CP El Bracal 

Excusen l’assistència:
- Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig”
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7)
- Representant del PP

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 21 DE GENER DE 2014

S’aprova per unanimitat l’acta anterior.

2.- PREMIS A L’ESPORT

El regidor d’Esports comença dient: “Com sabeu, l’any passat no vam fer els Premis a
l’Esport i vam decidir que els faríem biennals. Enguany hem de fer la Gala de l’Esport. Per cert,
vos recorde que serà el desé aniversari i, per tant, hauríem d'intentar fer una Gala un poquet
millor que les que hem fet fins ara. Les dates en les quals podem fer la Gala de l’Esport són el
21 de novembre,  17 d’octubre  i  26 de desembre.  Està clar  que com més tard millor,  i  jo
personalment proposaria el 21 de novembre, de totes formes, el dia 26 de desembre no és
mala data perquè els esportistes que estan fora de Muro normalment pel Nadal estan pel poble
i podrien vindre a la Gala. Vos comente que el termini per a presentar candidatures finalitza el
12 de setembre i vos anime un any més que presenteu les candidatures que considereu.”

La representant del PSOE pregunta que: “I per què no ho fem el dia 27 de desembre?” 
El regidor d’Esports contesta dient: “He de vore si el 27 de desembre hi ha algun acte al

Centre Cultural, jo ho mire i ja vos diem alguna cosa. El problema és la data, que són dates
bastant assenyalades i tots tenim dinars o sopars familiars, però jo ho mire, cap problema.”

El coordinador d’activitats comenta que: “Jo crec que la data del 27 de desembre no és
mala data sobretot per als esportistes que estan tot l’any fora ja que podrien assistir a la Gala
de l’Esport, però també entenc que són dates familiars.”

La representant del PSOE comenta que: “Jo crec que el 27 de desembre és la millor
data ja que podrien assistir molts esportistes que estan fora durant tota la temporada i al ser
dissabte tampoc crec que siga un impediment perquè la gent assistira a la Gala.”  

El regidor d’Esports contesta dient: “Mirarem si es pot fer el dia 27 de desembre i si no
ja vos informem de la data.” 
S’aproven per unanimitat les bases dels Premis a l’Esport a falta de confirmar la data.

3.- BEQUES ACADEMICO-ESPORTIVES

El regidor d’Esports comenta que: “L’any passat no es va fer la Gala de l’Esport però sí
que es van donar les beques academico-esportives. Enguany les bases són les mateixes, el que
canvia serà la data en què es donaran les beques. En saber del cert la data de la Gala de
l’Esport tirarem endavant les bases per a optar a una de les 8 beques de 400€ que hi ha. No fa
falta que vos diga que si coneixeu algun esportista que puga optar a la beca li ho dieu. 

4.- SOL A SOL

El regidor d’Esports comenta que: “Les bases per al cartell  anunciador del Sol a Sol
esportiu 2014 ja estan en marxa.”

El representant de l'ARCD Tiempo Libre pregunta “Per què es va modificar la data?”.
El  regidor d’Esports contesta dient: “Ja ho vam comentar en l’altra Junta Esportiva,

perquè coincideix amb les Festes de Palacio, i vam parlar amb el regidor de Beniarrés i no va
posar cap impediment per a modificar ell la data i nosaltres la nostra. Vos recorde que aneu
entregant els horaris per a començar a quadrar horaris, i també m’agradaria demanar-vos en la
mesura que siga possible que intenteu fer partits a la nit. L’any passat, fins que va ploure,
només hi havia jugant els de futbol 7, futbol sala i poc més, i m’agradaria que els altres esports
feren el mateix, i vos ho torne a repetir, en la mesura que siga possible”



La representant de l’Atlètic Muro Femení CF comenta que: “Depén dels horaris que ens
donen podrem fer una cosa o una altra”

El regidor d’Esports contesta dient: “Vosaltres presenteu els vostres horaris i ja farem
nosaltres per a quadrar-ho.”

La representant de l’Atlètic Muro Femení CF comenta que: “Un any ens van tirar del
camp i la veritat és que no està bé que les xiques que vénen de fora a jugar no puguen jugar el
seu partit tranquil·lament”.

El regidor d’Esports contesta dient: “Va ser un problema puntual i s'ha d’evitar. Si hem
de reduir l’horari o el temps de joc es redueix, ho parlarem amb els del futbol 7 i ho quadrarem
perquè no torne a passar. Un altre punt que hem de vore és el  tema de la pluja, fem un
protocol per a enguany? L’any passat vam decidir parar la competició 12 hores i hi van haver
clubs que es van queixar. Enguany hem de tindre les coses clares i si parem 4, 6 o 8 hores, que
tots els clubs siguen sabedors que es pararà per a evitar malentesos.”

La representant del CD Handbol Muro contesta dient: “El problema és que si es para i
es retorna més tard, els equips d'handbol que vénen de fora, el més normal és que no puguen
tornar a vindre.”

El representant del Club BTT Matzem pregunta: “Es podrien fer més hores de tall?”
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que: “Jo crec que ens hauríem

de reunir eixe mateix dia i decidir en el mateix moment què fem.”
El representant del Club de Pesca “El Talpó” comenta que: “S'hauria de fer un mínim

protocol”.
El regidor d’Esports contesta dient: “El que necessite és que si parem, parem tots, per a

no desvirtuar la competició.”
El coordinador d’instal·lacions comenta que: “Un problema que hi ha en el Sol a Sol és

l’entrega de trofeus, ja que hi ha molts clubs que no fan l’entrega de trofeus al Poliesportiu i les
fan en les seues instal·lacions o simplement ni les fan. I una altra cosa és que només s'haurien
d’entregar els trofeus del Sol a Sol, res més, ni lligues ni altres competicions, només els trofeus
del Sol a Sol”

El  regidor d’Esports  contesta dient:  “Enviarem un correu electrònic  a  tots  els  clubs
perquè intenten en la mesura que siga possible que l’entrega de trofeus siga al Poliesportiu.”

5.- SUBVENCIONS ANUALS

El regidor d’Esports comenta que: “Enguany tenim els mateixos diners, 15.000€, però
amb un club menys.”   

El representant del Club de Pesca “el Talpó” comenta que: “Els Clubs que no tinguen
tota la documentació en regla no haurien de rebre cap subvenció.”

El regidor d’Esports contesta que: “Tens tota la raó del món. Vos informe que el termini
per  a  presentar  les  sol·licituds  finalitza  el  dia  31  de  maig.  S’ha  modificat  un  punt  de  la
subvenció i que diu el següent: 
“La justificació  de  les  despeses  podrà referir-se a  material  esportiu,  desplaçaments  derivats  de  les
competicions esportives, arbitratges, quota federativa (sols la del club), trofeus o premis i qualsevol altra
despesa  relacionada directament  amb l’activitat  esportiva objecte  del  club,  incloses  les  despeses  de
manteniment sempre que no hagen sigut subvencionades per cap persona física o jurídica.”

El coordinador d’activitats comenta que: “També volíem modificar alguna coseta més
però a poc a poc. Recordeu portar tota la documentació que vos demanem”.
S’aproven per unanimitat les bases de les subvencions anuals als clubs esportius.



6.- DESPATX EXTRAORDINARI

El regidor d’Esports comenta que: “El 24 de maig són les XII Hores i, com fa uns quants
anys, l’entrega de trofeus es realitzarà a les 19.45 per tal d'evitar la final de la Champions
League. I ja per últim, vull dir-vos que si algun club està interessat en el bar de les XII Hores i
del Sol a Sol que ens ho diga.” 

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la
sessió, a les 21.12 hores del dia indicat, 15 d’abril de dos mil catorze, de la qual per mi, el
secretari accidental, s’alça la present acta.

EL PRESIDENT EL SECRETARI ACCIDENTAL 


