
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 16 DE MARÇ DE 2009 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores del dia 16 de març 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: 
 

- Àlex Llopis Pérez, regidor d’Esports i president per delegació de l’Alcaldia. 
- Coordinador d’activitats esportives  
- Coordinador d’instal�lacions esportives 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del G. Pesca El Talpó 
- Representant del Muro Bàsquet 
- Representant de la UE Inter 
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro  
- Representant del Centre Excursionista Muro 

 
 
No hi assisteixen: 

- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del PP 
- Representant del Grup Municipal Socialista 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant del Moto Club Muro 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del Muro CT 
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant del Muro Futbol Sala 
 

Excusa l’assistència: 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 

 
 

 
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 22 DE DESEMBRE DE 2008 
 

El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Cultura i Noves Tecnologies, 
comença preguntant si es vol fer alguna rectificació de l’acta anterior. Com que no hi ha cap 
modificació, s’aprova l’acta anterior. 
 
2.- XII HORES ESPORTIVES I SOL A SOL. 
 
 El regidor d’Esports comença dient que excusa la presència del representant del Muro 
CF i dóna la benvinguda al nou club que hi ha, el Club Pilota Valenciana Muro. Tot seguit, 
continua dient que ja estan publicades les bases per als cartells tant de les XII Hores Esportives 
com del Sol a Sol. Aquestes bases es poden trobar tant en la web de vilademuro, com en els 
edificis públics de l’Ajuntament de Muro. També recorda les dates de les XII Hores Esportives 
que seran el proper 23 de maig i les del Sol a Sol que serà els dies 26 i 27 de juny.  
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) fa entrega al coordinador 
d’instal�lacions de la proposta dels horaris per al Sol a Sol. 
 
3.- SUBVENCIONS 2009 
 El regidor d’Esports comença dient que se’ls ha repartit la proposta per a les 
subvencions 2009 i des de la Regidoria s’han fet uns xicotets canvis que com poden vore estan 
en roig. La primera cosa que s’ha afegit és la disposició SEGONA, on posa que “podran 
sol�licitar aquestes ajudes les entitats i els clubs esportius sense ànim de lucre degudament 
legalitzats i inscrits en els registres corresponents (Consell Valencià de l’Esport i Ajuntament), 
amb domicili social fixat a Muro i l’activitat de les quals s’exercisca principalment en aquest 
municipi”. Actualment, tan sols hi ha 7 clubs inscrits en el Registre de l’Ajuntament. 
 El representant del Centre Excursionista pregunta si es podrien dir quins són els clubs 
que hi estan inscrits. 
 El regidor d’Esports contesta dient que no se’ls sap tots però que sap que estan el 
Centre Excursionista, el Club de Pesca, el UE Inter, el Club Pilota Valenciana Muro... Els recorda 
que l’any passat ja se’ls va enviar una carta perquè ho presentaren en l’Ajuntament. 
 El representant del Club de Pesca “el Talpó” diu que l’any passat ja es digué que el club 
que no estiguera inscrit en l’Ajuntament no rebria subvenció. 
 El regidor d’Esports contesta dient que sols els demana que almenys els que estan ací 
facen un poquet d’esforç i ho presenten a l’Ajuntament.  
 El representant del Centre Excursionista diu que en la Web de l’Ajuntament no estan 
tots els clubs. 
 El regidor d’Esports contesta dient que en l’apartat d’esports sí que estan tots els clubs 
que han facilitat la informació a la Regidoria d’Esports. Continua dient que una altra cosa que 
hem afegit és la DISPOSICIÓ QUARTA que diu “el club que no organitze cap activitat esportiva 
(a banda del Sol a Sol ), l’any vinent sols rebrà la quantitat fixa establerta” ja que creiem des de 
la Regidoria d’Esports que tots els club han de fer una activitat a l’any promocionant el poble ja 
que és qui els dóna una subvenció. 
 El representant del UE Inter diu que tant ells com els del Futbol 7 no tenen dates per a 
fer cap torneig si no és a partir de juny. De totes formes, està d’acord a posar eixe punt en les 
bases. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta que si un club 
organitza una lliga regular no compleix este punt. 
 El Regidor d’Esports contesta dient que sí sense cap dubte. Torna a repetir que el que 
es pretén és que es faça més activitat al poble i que la gent siga sabedora del que fan els clubs. 
Continua amb les modificacions. En l’annex I s’han modificat les dates, el pressupost s’ha baixat 



 

 

en un 2% que s’ha passat a l’activitat esportiva. En este apartat, s’han llevat els esportistes no 
federats. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) contesta que no li pareix gens 
bé que es lleven els esportistes no federats. Continua dient que el cost d’un esportista no 
federat és menor que un esportista federat però el cost humà de la gent que duu a terme 
l’organització de l’activitat és molt elevat. 
 El regidor d’Esports contesta dient que si volen es posa un altre apartat en què es 
puntue el cost humà, però creu que és casi impossible. Continua dient que des de la Regidoria 
s’ha cregut convenient llevar este apartat perquè s’han adonat que es puntuava dues vegades i 
no és just que això passe. La resta de les bases són exactament iguals a les de l’any passat, 
però si es vol modificar alguna cosa ara s’està a temps. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta si en l’apartat 
d’incentius als clubs pels resultats obtinguts també tindran puntuació. 
 El regidor d’Esports contesta dient que sí. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta que si un club té 
diferents categories, hi puntuen totes. 
 El regidor d’Esports contesta dient que sí però com a màxim podran rebre 15 punts. 
 El representant del Centre Excursionista Muro pregunta si la sol�licitud per a la 
subvenció es pot presentar a l’Ajuntament, és que s’han perdut alguna vegada que altra. 
 El regidor d’Esports contesta dient que sí. 
 El representant del Club Pilota Valenciana Muro pregunta què han d’omplir en el seu 
cas. 
 EL regidor d’Esports contesta dient que tot el que posa en l’Anex II, i els recorda que 
tan sols en l’apartat de l’ajuda a l’esport tenen 25 punts. 
S’aproven per unanimitat les bases per a les subvencions 2009. 
 El regidor d’Esports continua dient que els recorda que ja estan publicades les bases 
per a les ajudes als clubs per part de Diputació. 
   
4.- INFORME DE LA REGIDORIA. 
 El regidor d’Esports comença dient que les activitats que té programades la Regidoria 
són les següents; el dia 22 està la V Volta a les Pedanies a peu que començarà a les 8.30 des 
de la Casa de Ferro; el dia 29 està la Via Verda; el dia 4 d’abril es realitzarà un Torneig de 
Frontennis; també el mateix dia hi haurà un Trofeu de Gimnàstica Artística; i, per últim, el dia 5 
d’abril es celebrarà la II Pujada a la Penya Frare.  
 El representant del Club Pilota Valenciana Muro comenta que el seu club vol organitzar 
unes partides el proper 1 de maig amb els equips de les finals de la Mancomunitat d’Albaida, 
dels quals hi ha un de Muro. 
 El regidor d’Esports dóna les gràcies al Centre Excursionista Muro per la seua 
col�laboració en la Volta a les Pedanies a peu. 
 El representant de Club d’Escacs Muro pregunta si l’ús de les dependències esportives 
cal sol�licitar-lo per escrit, els clubs tenen preferència... Continua dient que el dissabte el club 
tenia una ronda de l’autonòmic i a la mateixa hora es va fer l’elecció de l’Angelet de Festes i no 
li pareix bé que se solapen les activitats ja que se sabia des de feia temps que eixe cap de 
setmana tenien partides. 
 EL regidor d’Esports contesta dient que no hauria de coincidir cap activitat però no és 
una cosa que passe sovint . 
 El representant de Club d’Escacs Muro diu que fa temps que tenen el calendari i 
s’hauria pogut evitar ja que va ser un poc caòtic. 
 El regidor d’Esports contesta dient que li demana disculpes públicament i que no hi 
tornarà a passar.  



 

 

 El coordinador d’instal�lacions diu que este divendres van coincidir 3 activitats i no hi va 
passar res. 
 El regidor d’Esports  torna a repetir que no tornarà a passar i que els demana disculpes. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta com està el tema de 
les línies de Futbol 7. 
 El coordinador d’instal�lacions contesta dient que el cost de fer les línies és molt elevat 
ja que és un número de 5 xifres. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) contesta dient que si ell vol i 
s’implica creu que trobaria una alternativa més barata. 
 El representant del UE Inter comenta que el Muro CF els va demanar que canviàrem els 
horaris d’entrenaments i van dir que sí però ara els han demanat un divendres per fer un partit 
i els ho han negat. I altra cosa és el tema de la publicitat del camp de futbol, que per quina raó 
no la gestiona l’Ajuntament. 
 El regidor d’Esports contesta dient que si volen dur alguna publicitat. 
 El representant del UE Inter contesta que no. 
 El regidor d’Esports continua dient que la publicitat del Poliesportiu la gestiona una 
empresa privada conjuntament amb l’Ajuntament . 
 El representant del UE Inter pregunta per què no la gestiona la Junta Esportiva i així es 
beneficiarien tots i no sols un club, en aquest cas el Muro CF. 
 El regidor d’Esports contesta dient que el benefici que rep l’Ajuntament és el mateix si 
ho duu un comercial que si ho duu un club. 
 El representant del UE Inter torna a insistir que en el tema dels canvis d’horaris no els 
pareix gens bé la forma d’actuar del Muro CF ja que no van cedir quan els van demanar un 
divendres. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) comenta que haurien de fer 
una reunió els equips implicats en el camp de futbol perquè no hi haja especulacions de cap 
tipus. Continua dient que hauria d’haver una planificació de l’ús de la instal�lació. 
 El coordinador d’instal�lacions contesta dient que la planificació ja està feta i que l’any 
que ve hi haurà d’haver 13 equips en la lliga de joves i 9 de veterans per disponibilitat d’horaris. 
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la 
sessió, a les 21.27 hores del dia indicat, 16 de març de dos mil nou, de la qual per mi, el 
secretari, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  

 
 


