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 Ajuntament de la vila de Muro      
 

ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS 
DE 19 DE JULIOL DE 2007 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores 30 minuts del dia 19 de juliol 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: 
 

- Rafa Climent González, alcalde 
- Àlex LLopis Pérez, regidor d’Esports 
- Representant del Grup Municipal Socialista 
- Coordinador d’activitats esportives  
- Coordinador d’instal�lacions esportives 
- Representant del Centre Excursionista 
- Representant del Muro CF  
- 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 G. Pesca de Talpó 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Grup Municipal Popular 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant de la UE Inter 
 

 
No hi assisteixen: 

- Representant del Muro Club Tenis 
- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del Club Patin Muro 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant del CP Montcabrer. 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del Club Pilota Muro 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Club Esquí Muro 
 
Tot seguit, els membres que assisteixen a la Junta Municipal d’Esports passen a estudiar 

els punts següents de l’Ordre del Dia: 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 7 DE NOVEMBRE DE 2006. 
 
 El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Seguretat Ciutadana, Trànsit, Noves 
Tecnologies i Protecció Civil, es presenta com a nou regidor i demana la col�laboració dels clubs per 
a millorar l’activitat esportiva al poble. 
 El representant del Club de Pesca Muro diu que no apareix en l’acta que va assistir a la 
Junta i sí que hi va assistir. 

Amb aquesta reserva s’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió de 19 de 
juliol de 2007. 
  
  
 
2.- ACREDITACIÓ DELS NOUS REPRESENTANTS DE LA JUNTA. 
 El regidor delegat d’Esports pregunta si hi ha algun club que ha modificat el seu 
representant. 
 El representant de l’UE Inter Veterans diu que s’han de modificar les dades del 
representant de la seua entitat. 
 EL Sr. Rafa Climent, alcalde-president, comenta que el representant del PP també s’ha 
modificat i passa a ser Vicent Gandia.  
 El representant del Muro Futbol Sala comenta que també ells han canviat el seu 
representant. 
  
  
3.- PROPOSTA DE SUBVENCIONS 
 
 El regidor d’Esports pregunta si hi ha algun impediment per a aprovar el repartiment de les 
subvencions. 
 El representant de l’ARCD proposa augmentar la partida de subvencions. 
 El representant del club de Pesca comenta que han augmentat els clubs i la subvenció és la 
mateixa. 
 El regidor contesta dient que la partida s’ha augmentat durant els últims anys però que 
s’estudiarà la proposta. 
 El representant del club de Pesca diu que altres anys sí que es rebien diners de Diputació, 
però enguany es demanen molts paper i no val la pena. 
 L’alcalde diu que s’ha de demanar la subvenció a Diputació ja que per a demanar qualsevol 
subvenció s’han de fer molts tràmits i papers però insisteix que s’hauria de demanar. 
 El coordinador d’instal�lacions comenta que hi ha un club que enguany rebrà 600 € de 
Diputació com també hi ha un altre que l’any passat va rebre 4.000 €, és a dir, que val la pena. 
 L’alcalde diu que l’any passat va rebre per mitjans de SUMA 4.000 €. Si l’Ajuntament 
augmentara les subvencions un 10%, que és una pujada molt gran, a l’hora de repartir-la a tots els 
clubs, el que rebrien seria molt poquet, quasi insignificant però de tota manera estudiarem la 
proposat com bé ha dit Àlex. 
 El regidor d’Esports insisteix dient que tots els clubs haurien de demanar ajuda a Diputació 
i que per part de l’Ajuntament, i més concretament per part de la Regidoria, ens teniu a la vostra 
disposició. Continua dient que en la proposta de subvencions falten els tres clubs que tenen 
conveni i recorda que qualsevol club que tinga esport base pot arribar a un acord amb la Regidoria 
d’Esports i fer un conveni. Per últim, diu que la data límit per a presentar la justificació de despeses 
pot ser el 15 o el 30 de setembre. 
 El representant del l’ARCD pregunta que si algun club presenta les factures abans del 15 de 
setembre, si cobrarà abans. 
 El regidor d’Esports contesta que no, ja que ha de passar per Junta de Govern.  
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 El representant de l’ARCD diu que no està conforme que en el Sol a Sol participen xiquets 
menors de 16 anys i damunt que el club Patí cobre una part de la subvenció del Sol a Sol.  
 El coordinador d’instal�lacions diu que es prendrà nota i que l’any vinent s’estudiarà la 
proposta, però de totes formes creu que es van jugar partits perquè en les XII Hores no van poder 
jugar tots. 
 El regidor d’Esports contesta que s’estudiarà la proposta però cal tindre en compte que ells 
organitzen una exhibició que no cobren.  
 S’aprova la proposta que la justificació econòmica es podrà presentar com a màxim el 15 
de setembre. 
 
4.- DESPATX EXTRAORDINARI 

 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7), pregunta per què no apareixen 
en el quadrant de les subvencions els clubs que tenen conveni. 
 El regidor d’Esports diu que qualsevol club pot accedir a fer un conveni. També comenta 
que la Regidoria farà arribar una còpia dels convenis. 
 L’alcalde comenta que tot té un procés, primer hi ha una negociació club-regidoria, després 
es fa una comissió informativa i després es passa pel Ple. 
 El representant de l’ARCD pregunta per què no es desglossen els diners que reben els cubs 
que tenen conveni. 
 El regidor d’Esports contesta dient que durant tot l’any vol estudiar-se bé els convenis i 
mirar com funcionen i millorar-los l’any vinent. 
 L’alcalde contesta que no hauríem de mirar tan prim ja que arribarem al punt de no fer 
convenis i personalment creu que són positius per a l’esport base. 
 El representant de l’ARCD torna a dir que s’haurien de desglossar els diners que reben els 
clubs que tenen conveni. 
 L’alcalde diu que si marquem els ràtios de com desglossar els diners de la subvenció per 
als convenis pujaria una animalada. Continua dient que els diners que reben tots els clubs incloent-
hi els del conveni estan sobradament justificats.  
 El representant del Muro CF diu que el Muro CF rep una subvenció per a la base ja que per 
exemple cobra l’entrada al camp de futbol i aleshores no pot demanar més diners a l’Ajuntament.  
 El representant de l’ARCD pregunta fins a quina edat són les escoles esportives. 
 El regidor d’Esports contesta dient que fins als 16 anys. 
 El representant de l’ARCD pregunta si tots els que estan en les Escoles han de competir.  
 El regidor d’Esports contesta dient que a cap xiquet se’l deixarà fora sense poder practicar 
l’esport que a ell li agrade.  
 El representant de l’ARCD diu que en el Sol a Sol no s’haurien de solapar les finals amb les 
exhibicions. 
 El regidor d’Esports contesta que la gent ha d’elegir on vol anar i què vol vore. Recorda 
que el Sol a Sol és la cloenda a tot un any esportiu i és una festa de l’esport. 
 L’alcalde diu que queda un any per a reflexionar com fer-ho l’any que ve. 
 El representant de l’ARCD pregunta si s’arreglaran els urinaris de la pista central. 
 El regidor d’Esports contesta que primer es faran els 4 vestidors de la pista coberta. 
 El representant de l’ARCD proposa fer els vestidors davant del frontennis. 
 L’alcalde contesta dient que es va vore la possibilitat de fer-los allí però els tècnics van dir 
que no. 
 El representant del Centre Excursionista Muro diu que les reunions de la Junta haurien de 
ser més operatives ja que un no vol escoltar els problemes dels altres i sí escoltar propostes i 
millores. 
 El representant del Club BTT Matzem pregunta si l’Ajuntament té potestat en el tema de 
l’ús dels camins forestals, ja que volen aprovar una llei en què es considera igual una bicicleta que 
una moto. 
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 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta si hi ha alguna millora a 
La Llometa. 
 L’alcalde contesta dient que el cobriment de la grada. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) diu que en l’altra Junta tots els 
assistents, fins i tot el regidor, van dir que era prioritari els vestidors. 
 El representant del PP també afirma que són més prioritaris els vestidors. 
 L’alcalde contesta dient que tota la vida ens hem canviat 4 equips al mateix temps en un 
únic vestidor i mai ha passat res ni mai s’ha queixat ningú. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) torna a dir que es va quedar així 
en l’última Junta. 
 L’alcalde diu altra vegada que es faran els 4 vestidors i el cobriment de La Llometa. 

El representant del PP pregunta si s’arreglaran els vestidors de la pista central. 
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta què és més urgent, els 

vestidors o el cobriment de la grada. 
L’alcalde contesta dient que depén si ets esportista o espectador. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) diu que durà 400 firmes perquè se 

sàpia la seua opinió. Continua preguntant si els convenis s’han complit. 
El regidor d’Esports contesta dient que sí. 
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta si podria rebre una còpia 

de l’informe dels tècnics. 
El regidor d’Esports contesta dient que sí, que cap problema. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la sessió, 

a les 21.45 hores del dia indicat, dènou de juliol 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  

 


