
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 27 DE JUNY DE 2013 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20.00 hores del dia 27 de juny de 2013 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 del Muro CT 
- Representant del Club Escacs 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 de l’Atlètic Muro Femení CF 
- Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig” 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro 

 
No hi assisteixen: 

- Representant d'EUPV 
- Representant del PSOE 
- 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 GRD Handbol Muro 
- Representant del Club Triatló Trimuro 
- 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 d’Atletisme Les Llebres 

 
 

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 25 D’ABRIL DE 2013 
 

S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 
 
2.- SUBVENCIONS 2013 
 
 El regidor d’Esports comença dient: “Vos hem enviat el repartiment de les subvencions 
per als clubs.” 
 El representant del Club Pilota Muro comenta que: “Els diners que rep el nostre club en 
forma de conveni no són suficients i no hi estem d’acord ja que és impossible dur endavant el 
club amb aquesta quantitat de diners, sobretot pel tema del monitor”. 
  El regidor d’Esports contesta dient: “Els diners que vos donem són el doble que 
paguem per un monitor en l’Ajuntament. A banda, cobreu íntegrament la quota que paguen els 
xiquets per apuntar-se a pilota.” 
 El representant del Club Pilota Muro contesta dient: “Doncs en el club no ens quadren 
els comptes. Som una nova junta la que gestiona el club i volem que el club funcione però amb 
els diners que rebem no és suficient i no es poden fer les coses com caldrien.” 
 El regidor d’Esports contesta dient: “Aquest tema l'hem de parlar personalment entre 
els clubs i el regidor d’Esports i no en la Junta, però ho tenim en compte i ho estudiarem. Vos 
recorde que els convenis es fan en base amb el que pagava l’Ajuntament pel monitoratge més 
la suma de la subvenció que rebia el club. També vull dir-vos que els convenis els firmem 
anualment.” 
 
S’aproven per unanimitat el repartiment de les subvencions als clubs, anualitat 2013. 
 
 
3.- SUBVENCIONS SOL A SOL 
 El regidor d’Esports comenta que: “Primer de tot, voldria donar les gràcies a tota la 
gent/clubs que han fet possible el Sol a Sol esportiu, inclús en les condicions meteorològiques 
que hem tingut. Per altra banda, vull dir-vos que hi ha dos clubs que no han presentat la 
sol·licitud i per tant no haurien de rebre subvenció però ho hem de decidir en la Junta.” 

El representant del Club Atlètic Muro Femení CF comenta: “Si es pot solucionar que es 
solucione.” 

El representant del Club Pilota Muro comenta que: “No hauríem de decidir això 
nosaltres.” 
 El regidor d’Esports contesta: ”En les bases ho posa, i com que veig que ningú posa cap 
impediment, es modificarà el repartiment i ho tornarem a enviar. Vull tornar a donar les gràcies 
als clubs ja que enguany hem tingut el problema de la pluja i per a l’any que ve farem un 
protocol perquè estiga tot clar i ben especificat com hem d'actuar davant de la pluja. En aquest 
Sol a Sol hem tingut el problema de l’aigua i vam haver de reunir-nos amb els clubs implicats i 
vam decidir que pararem per a no distorsionar l’activitat. Però bé, al final es va poder solucionar 
tot bé. Per altra part, vull comentar-vos que la piscina ja està oberta, i des de la Regidoria 
d’Esports  tenim clar que els cursets de natació tenen preferència abans que el bany lliure. Vull 
dir-vos que el XIX Trofeu de Natació serà el dia 31 de juliol i que l’Escola d’Estiu serà des de l'1 
fins al 26 de juliol. I ja per acabar, m'agradaria comentar-vos que aquest dissabte se celebrarà 
el Memorial d'Irene, ja que enguany és el dècim aniversari de la seua mort.”   
 
4.- PRECS I PREGUNTES 
 El representant de l'ARCD Tiempo Libre comenta: “L’any que ve, si plou en el Sol a Sol, 
es podria vore de fer-ho la setmana següent.” 



 

 

 El regidor d’Esports contesta: “Ho tindrem en compte però és quasi impossible ja que hi 
ha moltes activitats i al final se solaparien. De totes formes, com he dit abans, farem un 
protocol perquè tots els clubs siguen sabedors del que han de fer en cas de pluja” 
 El representant de l'AJECO tio Pep pregunta: “En el cas de pluja, podríem posar una 
data alternativa ja que això d'ajornar-ho 12 hores per a nosaltres és molt complicat i ens va 
crear molts problemes.” 
 El regidor d’Esports contesta dient: “Però es va poder fer amb complicacions incloses, i 
al final és del que es tracta. Però hem de posar de la nostra part perquè tot vaja bé, i el que 
està clar és que hem d'anar tots a una, no anar cadascú a la seua. L’altre plantejament era 
parar 24 hores, però l’entrega de trofeus seria a les 21 hores del diumenge i la veritat que no 
era la millor solució. L’altra opció era començar a les 12 hores del dissabte fins a les 12 hores 
del diumenge. 
 El representant del Muro CT pregunta: “Per a poder celebrar una competició, amb quina 
quantitat col·labora l’Ajuntament i quina data hi ha per a sol·licitar-ho.” 
 El regidor d’Esports contesta dient: “Enguany no podrem ajudar a ningú amb diners 
però sí amb personal, Protecció Civil, Creu Roja, etc. La data del campionat com més prompte 
se sàpiga millor per a publicitar-ho amb temps.” 
 El representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig” comenta que: “Em resulta injust que 
un club que es gasta molts diners en el Sol a Sol i després rep molts pocs diners. Jo proposaria 
altra manera de repartir els diners, els clubs rebrien una quantitat de diners depenent de les 
despeses que tenen en el Sol a Sol, com més despeses més subvencions.” 
 El regidor d’Esports contesta dient: “Jo posaria els diners de la subvenció del Sol a Sol 
en la borsa de les subvencions anuals.” 

 El representant de l'ARCD Tiempo Libre comenta: “Hauríem de posar una quota de 
participació ja que ens costa molts diners.” 

 El representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig” comenta que: “A nosaltres no ens 
compensa i torne a repetir que no ens pareix just la forma de repartir els diners.” 

El regidor d’Esports contesta que: “Cada esport pot muntar-s'ho com vulga, els 
d’automodelisme cobren als participants per competir en el Sol a Sol. Si voleu l’any que ve 
proposeu unes noves bases i les estudiarem.” 

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

sessió, a les 20.48 hores del dia indicat, 27 de juny de dos mil tretze, de la qual per mi, el 
secretari accidental, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI ACCIDENTAL  

 


