
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 15 DE DESEMBERE DE 2009 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores del dia 15 de desembre de 2009 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 PP 
- Representant del PSOE 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Muro Bàsquet 
- Representant del Club Patí Muro 

 
 
 
No hi assisteixen: 

- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Ciclista Muro 
- Representant de la UE Inter 
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant del Centre Excursionista Muro 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant del G. Pesca El Talpó 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant del Muro CT 
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del Moto Club Muro 
-  
 

Excusa l’assistència: 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 

 
 

 



 

 

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 6 D’OCTUBRE DE 2009 
 

El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Cultura i Noves Tecnologies, i 
pregunta si es vol fer cap rectificació de l’acta anterior, i com que no hi ha cap modificació, 
s’aprova l’acta anterior. 
 
2.- PREMIS A L’ESPORT I BEQUES ACADÈMICO-ESPORTIVES. 
 
 El regidor d’Esports comença dient: “com podeu vore vos hem passat les candidatures 
per a optar als Premis a l’Esport i les beques acadèmico- esportives. En el tema de les 
candidatures, hi ha un club que a presentat la seua candidatura d’una forma un poc peculiar i 
és el Muro CF. Ho ha presentat en un full i no en la sol�licitud pertinent o siga que vos pregunte 
què fem, acceptem la candidatura o no”.  
Tots els membres de l’assamblea ho accepten i passa a ser una candidatura més dels Premis a 
l’Esport. 
 El representant del Muro Bàsquet diu que ells no s’han presentat perquè es van 
presentar fa dos anys. 
 El regidor d’Esports comenta “no veig bé que sols hi haja un sol club i clar, si sols es 
presenta ell, el més normal és que se li done i crec que no queda molt bé, no? Si voleu ho 
deixem desert o pel contrari presentem més clubs, què en penseu?” 
 El representant del ARCD Tiempo Libre Muro respon dient “si s’ha presentat s’hauria de 
tindre en compte”. 
 El Coordinador d’activitats contesta dient que per ell “no s’hauria d’acceptar eixa 
candidatura ja que la sol�licitud que ha presentat no és l’oficial i per tant torne a dir que no 
s’hauria d’acceptar”. 
 El representant del ARCD Tiempo Libre Muro comenta que si s’ha presentat als Premis 
s’hauria d’acceptar i ser el jurat el que decidira si es queda desert o no. 
 La representant del PSOE comenta que es podrien proposar 2 candidatures més ja que 
com es celebra el 25 Aniversari de la Junta doncs seria millor que hi haguera més candidatures 
per a fer l’acte més gran i important. 

El regidor d’Esports comenta que el que no veu bé, es que els clubs no s’impliquen gens 
en aquest tipus d’actes però hi ha inclús clubs que no han presentat les factures i per tant, no 
han rebut la subvenció anual.  
 El representant del PP diu que no pot ser que hi haja eixa poca predisposició per part 
dels clubs. 
 El representant del Muro CF comenta que el club que no justifique la no presència en la 
Junta Esportiva Municipal no hauria de rebre la subvenció. 
 El regidor d’Esports contesta dient “a la millor no el 100% però si el 50% de la 
subvenció. Si voleu ho posem en els Estatuts i ho proposem en la pròxima Junta i ja decidim si 
ho aprovem o no”. Continua dient que el que ha proposat Juan no està gens malament, però 
afegint-hi que el club que no assistisca a la Junta en un 80% de les convocatòries sols rebrà el 
50% de la subvenció. 
 El representant del Muro CF contesta dient “s’ha de vindre a la Junta necessàriament i 
és més, per respecte als clubs esportius s’ha d’assistir i per això, jo posaria que el club que no 
vinga a totes les reunions no rebrà la subvenció”. 
  



 

 

 El regidor d’Esports contesta dient “si voleu a la propera Junta ho proposem i ja decidim 
què fem, ara, si vos pareix bé, continuem amb els Premis”. 
 El representant del Muro CF comenta “jo també proposaria fer la reunió a les 19.30 – 
20.00.” 
 El representant del Club Bàsquet Muro respon dient “l’horari és un poc prompte per a 
fer una reunió”. 
 El regidor d’Esports contesta dient “aquest tema ja el debatrem més endavant. 
Continuant amb els Premis, com ha dit abans Ana, si vos pareix bé crec que hauríem de 
proposar 2 candidatures més a la candidatura de la millor entitat esportiva”. 
 El representant del Muro Bàsquet comenta “si voleu nosaltres ens presentem”. 
 El representant del Club Patí Muro comenta “al poble de Muro no hi ha tants clubs per a 
que no es repetisca el guanyador i crec que s’hauria de fer cada 2 anys”. 
 El regidor d’Esports contesta dient “eixe debat ja el vam tindre en una Junta Esportiva i 
es va decidir que es fera anualment, i si un club repetix és perquè s’ho mereix”. Continua dient, 
“si vos pareix bé acceptem al Muro Bàsquet com a una altra candidatura per als Premis”.  
S’aprova les candidatures per als Premis a l’esport, que són: Millor Entitat Esportiva; Muro 
Bàsquet i el Muro CF, Millor Esportista Individual; Antonio Fitor i Mauro Climent, i per últim, 
Millor Promesa; Nadia Garcia, Joan Belvis i Álex Moltó. 
 El representant del ARCD Tiempo Libre Muro pregunta si la Menció Especial es queda 
deserta. 
 El regidor d’Esport contesta que sí. 
 El representant del ARCD Tiempo Libre Muro comenta “ jo voldria presentar a la Música 
com a menció especial”.  
 EL regidor d’Esports conestat dient “jo personalment no opine”. 
 El coordinador d’activitats respon dient “per ell no s’hauria d’acceptar cap candidatura 
més ja que hi ha hagut quasi 2 mesos per a presentar les candidatures i ningú les ha 
presentades i a última hora es presenten. Presonalment no em pareix gens bé”. 
 El representant del Club d’Atletisme les Llebres comenta “s’hauria de presentar l’any 
que ve i comentar-li-ho a Molina o que siga ell qui el presente”. 
 El representant del ARCD Tiempo Libre Muro comenta “si voleu presente al Pub Potos”. 
 El representant del Club Patí Muro diu “per mi no s’hauria d’acceptar a ningú ja que 
personalment he presentant en varies ocasions a esportistes, i s’ha de recopilar molta 
informació i omplir molts papers perquè ara, a última hora, s’accepten les candidatures”. 
 El regidor d’Esports contesta dient “no es podria presentar ja que no és una entitat sinó 
que forma part d’una entitat, que és ARCD Tiempo Libre Muro, o siga que s’hauria de 
presentar, en tot cas, l’entitat del ARCD Tiempo Libre Muro. Llavors ho deixem en les 2 
candidatures que ja havíem decidit abans”.  
Els Clubs i entitats Esportives aproven deixar 2 candiadtures en el Premis a la Millor Entitat 
Esportiva. 
 El regidor d’Esports continua dient “com tots sabeu la Gala de l’Esport es farà el proper 
12 de Febrer i enguany hem decidit fer una reunió el proper 11 de gener a les 19.00 hores per 
a començar a montar la Gala , o siga, que vos convide que vingueu a la reunió i així aporteu 
més idees”.  
 El representant del ARCD Tiempo Libre Muro comenta “la meua entitat voldria 
presentar a Rafael Belda “Tafarel” per al Premi Junta Esportiva ja que és una persona que fa 27 
anys que està jugant en la Lliga Local de futbol sala”. 
 El representant del Club d’Atletisme les Llebres pregunta si no fa falta que siga resident 
o nascut a Muro. 
 El regidor d’Esports respon dient “no fa falta ja que és el Premi Junta Esportiva i no la 
Menció Especial. Continua dient, “des de la Regidoria d’esports hem pensat que aquest premi 



 

 

siga diferent als Premis de l’esport, de totes formes, vos pareix bé que se li done a Rafael 
Belda”. 
S’aprova per unanimitat que se li atorge el Premi Junta Esportiva Muncipal a Rafael Belda 
“Tafarel”. 
 Continuant amb els Premis, el regidor d’esports pregunta qui vol formar part del jurat, i 
es presenten el representant del ARCD Tiempo Libre Muro, el representant del Club Pilota 
Valenciana Muro, el representant del PP i Ray Martinez, com a representant del mitjans de 
comunicació. 
 El representant del Club d’Atletisme les LLebre diu “en l’historial esportiu de Mauro 
falten els 3 maratons”. 
 El representant del ARCD Tiempo Libre Muro pregunta si ha fet 3 maratons en una 
temporada. 
 El representant del Club d’Atletisme les Llebres respon que no han sigut 3 si no 2 
maratons i torna a dir que voldria que apareguera en l’historial ja que és una dada important. 
 El coordinador d’esports contesta “si he de ficar tot l’historial que m’has passat ompliria 
2 fulls i crec que hi ha carreres que no són gens relevants però que de totes formes rectificaré 
l’historial i posaré que ha participat en 2 maratons, cap problema”. 
  
3.- INFORME REGIDORIA 
 
 El regidor d’Esports comença dient “per aquestes dates hi ha diversos trofeus, que són: 
el dia 19 de desembre té lloc el Trofeu de Futbol femení, en la Fireta hi haurà unes partides 
simultànies d’escacs i també en el trinquet hi hauran unes partides de pilota valenciana. També 
comentar-vos que dins dels pressupostos per al 2010 s’ha inclòs la pista central del poliesportiu, 
la paret del frontó i dins de l’escola taller es faran els vestidors de la Llometa. I ja per finalitzar, 
vos dic que hem tancat 2 o 3 vegades el poliesportiu pel tema del vent i la neu, i ho hem fet 
per a evitar possibles accidents”. 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, per ordre de la presidència es va alçar la 
sessió, a les 21.30 hores del dia indicat, 15 de desembre de dos mil nou, de la qual per mi, el 
secretari, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  

 
 
 


