
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 21 DE GENER DE 2014 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20.00 hores del dia 21 de gener de 2014 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. 
- Representant del PP 
- Coordinador d’activitats esportives 
- Coordinador d’instal·lacions esportives 
- Representant del Club Centre Excursionista Muro 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant del Club BTT Matzem (per delegació) 
- Representant del G. Pesca El Talpó 
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro 
- Representant del Club Triatló Trimuro 
- Representant de l’Atlètic Muro Femení CF 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro 

 
No hi assisteixen: 

- Representant d'EUPV 
- Representant del PSOE 
- Representant del Muro CT 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Club de Caça “La Primitiva” 
- Representant del Muro Veterans (per delegació) 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant del Club Frontenis Muro “Penya el Frare” 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Ciclista Muro 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant del CP El Bracal  
 

Excusen l’assistència: 
- Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig” 
- Representant del GRD Handbol Muro 

 
 

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 27 DE JUNY DE 2013 
 

S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 
 
2.- PREMIS A L’ESPORT 
 
 El regidor d’Esports comença dient: “Com sabeu, a principis de febrer féiem la Gala de 
l’Esport murer, però per problemes tècnics pressupostaris no vam poder aprovar les bases de 
les beques academicoesportives i per això enguany ho volem fer pel setembre, octubre o 
novembre. Vos proposem tres possibles dates i ja decidim on ho fem. Les possibles dates serien 
el 26 de setembre, el 17 d’octubre o el 21 de novembre. Si vos pareix bé, en la pròxima Junta 
Esportiva ja vos passem les bases modificades i ja ho tirem tot endavant. Vull dir-vos també 
que el problema de fer-ho pel febrer era el tema de la justificació econòmica de les beques, en 
el Premis no està eixe problema, ja que sols podrien justificar gastos de gener i clar, era 
inviable.” 
 El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que: “Potser el problema de fer-
ho en novembre és a l’hora de cobrar les beques.”  
  El regidor d’Esports contesta dient: “No seria cap problema perquè ja tindrem el RC 
(retenció de crèdits) i per tant, es cobraria de seguida” 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) comenta que: “En el Sol a Sol 
crec que quedaria molt bé fer la Gala de l’Esport”   
 El regidor d’Esports contesta dient: “No estaria malament fer la Gala el divendres, i el 
Sol a Sol dissabte i diumenge, però crec el millor és fer-ho un altre cap de setmana.”  
 
4.- SOL A SOL 
 El regidor d’Esports comenta que: “Com el punt 3 ja l’hem parlat en el punt segon 
passem al Sol a Sol. En un principi, el Sol a Sol és el dia 20 i 21 de juny i coincideix amb les 
Danses de Palacio i vos vull proposar modificar la data i fer-ho el dia 27 i 28 de juny. I també 
dir-vos que les XII Hores Esportives seran el 24 de maig.” 
En la mateixa reunió es parla amb el regidor d’Esports de Beniarrés i ell ens cedeix el cap de 
setmana del 27 i 28 de juny ja que en un principi eixe cap de setmana eren les 24 hores de 
Beniarrés.    

El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (futbol 7) comenta: “Hem de xarrar el 
tema de la pluja perquè no passe igual que l’any passat”  

El regidor d’Esports contesta: “El tema de la pluja ja ho xarrem en la propera Junta 
Esportiva i així ja vos presentarem un protocol a seguir en cas de pluja.” 
S’aprova per unanimitat la data del Sol a Sol, els dies 27 i 28 de juny.  
 
5.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 El regidor d’Esports comenta que: “Enguany tenim els mateixos diners per a les 
subvencions, 15.000 €, però amb un club menys, que és el Club Frontenis que enguany farà un 
conveni per a gestionar l’Escola de Frontenis. En la propera Junta vos enviarem les bases de les 
subvencions. Pel març, farem la X Volta a les Pedanies a Peu, encara no hem decidit la data.” 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES 

 El representant de l'ARCD Tiempo Libre comenta: “Quina solució es podria dur a terme 
per a evitar que els xiquets orinen en la porta de l’associació.” 

El regidor d’Esports contesta que: “Mirarem alguna solució, a vore si posem dos portes, 
una a cada costat del corredor i així que no puguen accedir.”  



 

 

El representant del Club Pilota Valenciana Muro comenta que: “Aquest dissabte, a les 12 
hores, en el trinquet de Muro es jugarà la segona partida de la semifinal d’infantils del 
Campionat de Raspall i ens agradaria al club que vinguera la màxima gent possible per a donar 
suport als xiquets de Muro.” 

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

sessió, a les 20.29 hores del dia indicat, 21 de gener de dos mil catorze, de la qual per mi, el 
secretari accidental, s’alça la present acta. 

 
 

EL PRESIDENT     EL SECRETARI ACCIDENTAL  
 


