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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS 
DE 17 DE MAIG DE 2007 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores 30 minuts del dia 17 de maig de 2007 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 Municipal d’Esports: 
 

- Joan Elies Pascual Belda, regidor d’Esports i president per delegació de l’Alcaldia. 
- Coordinador d’activitats esportives  
- Coordinador d’instal·lacions esportives 
- Representant del Centre Excursionista 
- Representant del Muro CT 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Representant del Muro Futbol Sala 
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant del Club Bàsquet Muro 
 

 
No hi assisteixen: 

- Representant del Grup Municipal Socialista 
- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del G. Pesca de Talpó 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant del Club Patin Muro 
- Representant de la UE Inter 
- Representant del CP Montcabrer. 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del Grup Municipal Popular 
- Representant del Club Pilota Muro  
 
Tot seguit, els membres que assisteixen a la Junta Municipal d’Esports passen a estudiar 

els punts següents de l’Ordre del Dia: 
 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE  7 DE NOVEMBRE DE 2006. 
 
 El Sr. Joan Elies Pascual Belda, regidor delegat d’Esports, Pedanies i Medi Ambient demana 
disculpes, ja que no s’ha enviat l’acta anterior i diu que en la pròxima convocatòria la rebran els 
clubs. 
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2.- PROPOSTA DELS NOUS ESTATUTS. 
 
 El regidor delegat d’Esports recorda que a finals de l’any passat es va crear una comissió 
per a treballar en la creació d’uns nous estatuts. La Comissió d’Estatuts està formada per 5 
membres de l’Assemblea General, polítics i la part tècnica de la Regidoria d’Esports. Ja s’ha 
redactat l’esborrany dels estatuts i l’objectiu és que la Junta d’Esports passe a ser un òrgan 
consultiu-assessor. 
 El que es tractava en la Junta de hui era aprovar els estatuts perquè entren en vigor com a 
màxim l’u de gener de 2008, però no hi ha quòrum. De tota manera, s’estableix un torn de 
paraules perquè opinen sobre els nous estatuts.    
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) diu que no hauria d’aprovar-se 
tant ràpid i hauríem d’esperar al nou regidor. 
 El regidor d’Esports diu que per ell cap problema que s’ajorne per a la pròxima Junta. 
 El representant del CP Bracal pregunta per què en el capítol III, art. 6é no tenim veu però 
sí vot. 
 El regidor d’Esports respon dient que com que és una al·legació s’ha de fer per escrit i serà 
la pròxima Junta la que decidirà si es modifica o es deixa com està. 
 La representant del Club de Tennis diu que dóna suport al CP Bracal ja que l’esport base 
és fonamental. 
 El regidor d’Esports comenta que la Junta d’sports no té competència per a dir com s’ha de 
donar Educació Física. 
 El coordinador d’instal·lacions pregunta si el secretari ha vist els estatus i que si els ha vist 
no li ha dedicat molt de temps. Continua dient que hi ha molts errors com són, article 8é punt 2 i 
3, punt 9é apartat a), article 12é punt 1 i 3,article 14é punt 1b i per últim l’article 16é punt 8. 
 El regidor d’Esports diu que se li comunique al secretari que ha de fer un escrit dels 
estatuts i que se li envie una copia a cada club. 
 El representant del Club BTT Matzem diu que hi ha errors com és el art. 15. Pregunta 
també si l’art. 14 està bé.  
 El regidor d’Esports diu que sí ja que ho féiem abans però no ho demanàvem.   
 El representant del Club BTT Matzem pregunta si es podria obligar als club a federar-se. 
 El regidor d’Esports contesta dient que no es pot obligar ningú a federar-se. 
 
3.-SOL A SOL 
 
 El regidor d’Esports comenta que la data límit per a presentar els horaris del Sol a Sol és 
l’u de juny. 
 El representant del club Voleibol Muro comenta que no volen posar tots els partits seguits 
com ha passat sempre ja que si és així no hi ha cap equip que vulga vindre a jugar. 
 El coordinador d’instal·lacions li contesta que no hi ha cap problema si els horaris són els 
mateixos que els de bàsquet. 
 El regidor continua dient que presente la proposta per escrit. 
 El coordinador d’instal·lacions diu que presenten les necessitats per escrit. 
 El regidor d’Esports recorda que si algun club vol fer-se càrrec del bar del Sol a Sol que ho 
demane per escrit. 
 
 
4.-INFORME D’INSTAL·LACIONS  
 
 El regidor d’Esports comenta que es farà el cobriment de la pista d’hoquei més 4 vestidors 
els quals podran ser utilitzats pels d’hoquei, futbet i frontennis. Una altra possibilitat és fer uns 
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vestidors darrere de la pista central o fins i tot un magatzem. També tenim pendent la paret del 
frontó i en l’espai que sobra intentaríem fer un squash. Estem esperant els informes de Serveis 
Tècnics per a decidir què fem. L’altra instal·lació que estem millorant és el trinquet ja que hem 
posat llum i estem mirant la possibilitat de fer uns nous vestidors. Per últim, la piscina coberta 
l’hem demanada per altre programa d’ajudes i està en molt bon camí. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta pels vestidors de la 
Llometa. 
 El regidor d’Esports contesta que està mirant-se el tema dels vestidors i el que ja està 
pressupostat és el cobriment de la grada.  
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) proposa fer abans el vestidors 
que el cobriment de la grada.  
 El regidor d’Esports diu que tenim un compromís amb la Federació de Futbol en què 
aquesta ens pagaria els vestidors a canvi de cedir els camps. Continua dient que ell com a 
esportista i com a regidor considera més prioritari els vestidors que el cobriment de la grada.  
 El representant del CP Bracal pregunta si hi ha cap la possibilitat que el 22 de juny, que és 
el fi de curs, es puga anar a la piscina. 

El regidor d’Esports contesta dient que ho demane per escrit però que l’horari de la piscina 
és d’11 a 20 hores. 

El representant del Club Bàsquet Muro comenta que a la pista 3 hi ha uns tubs que estan 
mal tallats i són molt perillosos per als xiquets. 

El representant del Club Frontennis Muro diu que la reixa encara està per arreglar. 
El regidor d’Esports contesta dient que quan es faça el mur s’arreglarà. Per últim, el regidor 

d’Esports Joan Elies Pascual Belda comenta que hui és la seua última Junta i dóna les gràcies a 
tots els clubs per la seua col·laboració amb l’esport. 

 
I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la sessió, 

a les 21.40 hores del dia indicat, dèsset de maig de dos mil set, de la qual per mi el secretari, 
s’alça la present acta de la qual done fe i certifique. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  

 


