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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS 
DE 20 DE DESEMBRE DE 2007 

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

- Àlex Llopis Pérez, 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’ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Grup Municipal Socialista 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant del Grup Municipal Popular 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant del Club Frontenis Muro 
 

 
No hi assisteixen: 

- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant de la UE Inter 
- Representant del CP Montcabrer. 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del Club Pilota Muro  
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del G. Pesca de Talpó 

 
 

Excusa l’assistència: 
- Representant del Muro Futbol Sala. 

 
 

 
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  25 d’0ctubre DE 2007. 
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El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Medi Ambient i Noves Tecnologies 

pregunta si hi ha alguna cosa a dir sobre l’acta anterior. 
El representant del Club Patí diu que ell no va dir el que posa el 4t paràgraf del punt 3. 
El coordinador d’activitats li respon dient que ell es dedica a copiar el que diuen i que no 

s’inventa res. 
El regidor d’Esports diu que es modifica eixe punt i no pasa res, ja que va ser un comentari 

que va estar debatent-se entre diferents clubs. 
El represntant de l’ARDC Tiempo Libre Muro diu que hi ha un error en el punt 3. 
 Com que no hi ha cap altra modificació s’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la 

sessió de 25 d’octubre de 2007. 
    
 
2.- JURAT DELS PREMIS A L’ESPORT. 
 
 El regidor delegat d’Esports comença dient que els candidats, tant dels premis com de les 
beques ja estan presentats i per tant falta elegir el jurat i que ell posaria el mateix jurat per als 
dos, tant per als premis com per a les beques. El jurat, com ja sabeu, es compon de 7 persones, 3 
membres de la Junta, 1 dels mitjans de comunicació, els 2 coordinadors i el regidor. Es pregunta si 
algú vol formar part del jurat sense que estiga vinculat directament en alguna candidatura. 
 El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro diu que ell sí que vol estar en el jurat. 
 El representant del Club Frontenis Muro diu que també vol ser part del jurat. 
 El representant del Partit Popular també es presenta per a formar part del jurat. 
 El regidor d’Esports comenta que també fa falta un dels mitjans de comunicació i hem 
pensat en Santi, de Radiópolis. 
 Per últim, es presenta com a membre del jurat el representant del Club Frontenis Muro. 

El representant del Muro CT pregunta que si es pot assistir a la votació del jurat. 
El regidor d’Esports contesta dient que no, i que la deliberació es farà el proper 17 de 

gener. Continua dient que els candidats que s’han presentat són els següents: Com a millor club, el 
Club Bàsquet Muro i el Muro CF; com a millor esportista individual estan Raül Solbes i Alejandro 
Segur; com a millor promesa s’han presentat Gemma Bravo, Joan Belvis, Aida Martinez, Joan 
Mogino, Alba Gandia, Patricia Molina i Javier Verdú; i per últim, com a menció especial està 
Santiago Orts, Roberto Ferrandiz Faroles i Santiago Alcoleta. 

El representant del PP comenta que el Club Frontenis Muro podria presentar-se, ja que ha 
tingut una bona temporada amb l’ascens del 1r equip. 

El representant de Muro CT comenta que es podria presentar també el Centre 
Excursionista Muro, si no s’ha reconegut la seua labor esportiva en cap moment. 
 El regidor d’Esports contesta dient que se li ha reconegut però a escala personal però mai 
a escala de club. 

El coordinador d’instal�lacions diu que s’hauria de preguntar primer al representant del club 
si li pareix bé que la Junta el presente com a candidat al millor club. 
 El representant del Centre Excursionista Muro contesta dient que li pareix bé que el 
presenten. 

El representant Club Frontenis Muro també diu que ells també es presenten.  
El regidor d’Esports comenta que s’ha de canviar el jurat ja que el Club Frontenis s’ha 

presentat com a candidatura i no pot ser membre del jurat. Continua dient que com que no es 
presenta ningú la representant del PSOE, voluntàriament, també formarà part del jurat. 

La representant del PSOE diu que a ella personalment li agradaria que fóra un club ja que 
així després no hi hauria problemes de cap tipus. 

El representant del Club Ciclista Muro pregunta si es pot presentar algú que ja s’ha 
presentat altres anys. 

El coordinador d’instal�lacions contesta dient que sí, i és més, hi ha un subcampió d’europa 
que no s’ha presentat. 
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El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro pregunta que qui és. 
El coordinador d’instal�lacions contesta dient que Javier Lucas. 
El regidor d’Esports diu que els únics que tenim que han fet alguna cosa són Javier Lucas, 

Cristian, Alex i Manolo Lloret. De totes formes si es vol es deixa en dos candidats. 
La representant del PSOE comenta que si els ho preguntem no creu que cap diga que no. 
El regidor d’Esports comenta que si voleu presentem a Javier Lucas. 
El representant del PP diu que podríem presentar als dos, a Manolo i a Javier i així segur 

que tenim 3 candidats per si falla un dels 2. 
El representant de l’ARCD Tiempo Libre Muro pregunta que si en la menció especial es pot 

presentar un club esportiu. 
El regidor d’Esports li contesta dient que enguany no però que ho tindrem en compte per a 

l’any vinent. 
 
 
3.-DESPATX EXTRAORDINARI  
 
 El regidor d’Esports comenta les dates per a les XII Hores Esportives, que seran el dia 31 
de maig, i el Sol a Sol el 20 i 21 de juny. 
 El coordinador d’instal�lacions diu que és possible que coincidisca amb Cocentaina, que 
pagaria la pena consultar-ho. 

El regidor d’Esports contesta que no voldria que coincidira el Sol a Sol ni amb Cocentaina ni 
amb Alcoi i per això ho consultarem i ja us direm la data. 

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

a les 21.18 hores del dia indicat, vint de desembre 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  

 


