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 Ajuntament de la vila de Muro      
 

 ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS 
DEL 23  D’OCTUBRE DE 2008 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores 15 minuts del dia 23 d’octubre de 2008 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 PP 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Muro Bàsquet 
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant del Centre Excursionista Muro 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant del Moto Club Muro 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Muro CF  

 
No hi assisteixen: 

- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- 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 Club Pilota Muro  
- Representant del Muro CT 
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant de la UE Inter 
- Representant del Muro Futbol Sala 
- Representant del G. Pesca El Talpó 
 

Excusa l’assistència: 
- Representant del Grup Municipal Socialista 

 
 

 
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 DEL 7 D’OCTUBRE DE 2008 
 

El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Cultura i Noves Tecnologies comença 
preguntant que si es vol fer alguna rectificació de l’acta anterior. 
 
2.- PREMIS A L’ESPORT. 
 
 El regidor d’Esports comença dient que una vegada repartides les bases i tornada a 
convocar la Junta d’Esports, sols hi ha un club que ha fet una proposta i que és el Club Voleibol 
Muro. De totes formes, pregunta si volen votar què es fa en els Premis a l’Esport, si es fan cada 
any o cada dos anys, i què en pensen. 
 El representant del Club Ciclista Muro diu que ell ho faria cada any, com està fent-se 
habitualment. 
 El representant del Muro CF comenta que ell ho faria tots els anys però com bé posa en les 
bases, si algun any no s’entrega un Premi i es queda desert, doncs no passa res, es queda desert i 
punt. 
 El representant del Club Patí Muro diu que si el que guanya els Premis és el mateix 
esportista durant 2 anys seguits no se li hauria de donar. 
 El representant del Muro CF comenta que s’haurien de posar uns barems per als 
esportistes que guanyen dos anys seguits. 
 El regidor d’Esports comenta que els del jurat són els que ho han de tindre clar a l’hora de 
votar. 
 El representant del Club d’Atletisme Les Llebres voten que s’ha de fer tots els anys.    
 El representant del Club Patí Muro també vota a favor que es faça tots els anys. 
 El regidor d’Esports comenta que la menció especial hauria de ser ESPECIAL, com bé diu la 
paraula i no donar-la perquè sí. També des de la Regidoria d’Esports voldríem incloure un premi 
que done directament la JME i que no tinga dotació econòmica. 
 El representant del Club Ciclista comenta que hauria de ser una barreja de tots els premis.
 El representant del Club d’Escacs Muro comenta que podria coincidir el Premi de la JME i el 
de la menció especial. 
 El regidor d’Esports comenta que hauria de ser un premi diferent als altres i pregunta com 
veuen això de fer un altre premi. Continua dient que la Menció Especial ha de ser MENCIÓ 
ESPECIAL en majúscules i si un any es queda deserta no passa res. 
 El representant del Club Frontenis Muro comenta que es podrien valorar més coses de les 
que es valoren. 
 El representant del Muro Bàsquet comenta que hauria de fer-se cada any. 
 El representant del Club d’Escacs Muro torna a dir que podria coincidir el de la Menció 
Especial amb el nou Premi JME. 
 El regidor d’Esports proposa que es vote i per unanimitat s’aprova fer el nou Premi Junta  
Esportiva Municipal. 
 El coordinador d’instal·lacions comenta que la seua proposta és que es lleven els diners i 
eixos mateixos diners que vagen a parar a les beques. 
 El representant del Club Voleibol Muro diu que ell ho posaria en les subvencions. 
 El representant del Muro Bàsquet comenta que li pareix bé que es donen els diners ja que 
quan va guanyar Javi Lucas li van vindre bé els diners ja que ell estava a Alacant i el cost 
econòmic és gran. 
 El representant del Club d’Atletisme Les Llebres comenta que ell li baixaria la quantia 
econòmica però no la llevaria definitivament. 
 El Club Patí Muro comenta que ell ho aportaria a l’esport base. 
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 El regidor d’Esports contesta dient que a l’esport base ja es valora i prou en les 
subvencions generals. 
 El representant del Club Patí Muro comenta que ell baixaria l’edat de la base a 16 anys. 
 El coordinador d’instal·lacions contesta dient que el 40% de la subvenció és per a la base. 
 El representant del Moto Club Muro diu que ell llevaria els diners dels Premis. 
 El representant del Club Patí Muro diu que ell no llevaria els diners del premi a la millor 
entitat esportiva. 
 El representant del Club d’Atletisme Les Llebres comenta que igual que es posa es pot 
llevar. 
 El representant del Club Frontenis Muro pregunta quants xiquets hi ha per a les beques. 
 El representant del Moto Club Muro comenta que en el club tenen un xiquet que pertany al 
club però és d’un altre poble i per això no pot entrar ni en les beques ni en els premis, i no li 
pareix just ja que du el nom de Muro allà per a on va. 
 El regidor d’Esports pregunta que si lleven la quantia econòmica, si no repercutirà en 
l’afluència d’esportistes. 
 El coordinador d’activitats contesta dient que segur que no hi ha ni la meitat que l’altre 
any. 
 El regidor d’Esports diu que el que haurien de fer és anar tots a l’acte, no haver 
entrenaments, tancar el poliesportiu i així tots els membres dels clubs anar a l’acte dels Premis a 
l’Esport. 
 El representant del Moto Club Muro comenta que la gent no es presenta sols pels diners. 
 El regidor d’Esports proposa que es vote si es lleven els diners o no i guanya la proposta 
que es lleve la quantitat econòmica. 
 El regidor d’Esports diu que una vegada aprovat que es faran els Premis amb un nou premi 
i es llevarà la quantia econòmica i que si els pareix bé que els comente els canvis que es van fer 
en les bases l’última vegada. De tota manera, els tenen amb majúscula. 
 El representant del Club d’Atletisme Les Llebres comenta que no li pareix bé el que sempre 
ha dit Vicent respecte als Premis. 
 El coordinador d’instal·lacions contesta dient que ho ha dit i ho dirà sempre, l’any passat 
va guanyar el que més vots va tindre i no el millor esportista. 
 
3.- BEQUES ESPORTIVES. 
 El regidor d’Esports comença dient que s’han modificat uns punts de les bases i que són: 
l’article a) dels requisits i també s’ha llevat LOCALS de l’article h). 
 El representant del Club d’Atletisme Les Llebres pregunta si un esportista juga en un 
esport d’equip també se li pot donar la beca. 
 EL regidor d’Esports contesta dient que sí. Continua dient que s’ha afegit l’article f) de la 
pàgina 2 i s’ha llevat l’article h). 
 El coordinador d’instal·lacions diu que en l’article f) de la pàgina 2 està equivocat ja que és 
UNA TEMPORADA i no dues. 
 El regidor d’Esports continua dient que s’ha modificat els criteris de desplaçament, com la 
renda familiar. Pregunta si hi ha algú que vol fer alguna modificació en les bases de les beques o 
s’aproven. 
 El representant del Moto Club Muro torna a dir que tenen un soci del club que és d’un altre 
poble i no pot rebre la beca i no els pareix bé. 
 El regidor d’Esports contesta dient que l’any passat ja van tindre una mica d’embolic en 
eixe aspecte i no es pot modificar, ja que les beques són per als esportistes del poble.  
S’aproven les bases de les beques per unanimitat. 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 El representant del Muro CF pregunta per què no es puntua molt l’aspecte econòmic. 
 El regidor d’Esports contesta dient que sí que es puntua però que si volen es modifica. 
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 El coordinador d’instal·lacions diu que no s’haurien de puntuar tant les despeses, fins i tot 
ho llevaria. 
 El regidor d’Esports contesta dient que si volen es lleva, però que creu que sols els 
modificaria a la baixa i els deixaria més baixets. 
 El representant del Moto Club Muro diu que no ho llevaria però sí que li baixaria la 
puntuació. 
 El regidor d’Esports contesta dient que ho modificarem i si estan correctes totes les formes 
i el secretari ho veu bé, ho tirarem endavant. 
 
     
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la sessió, 
a les 21.42 hores del dia indicat, vint-i-tres d’octubre de dos mil huit, de la qual per mi, el 
secretari, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  

 


