
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 28 DE MAIG DE 2009 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores del dia 28 de maig de 2009 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. 
- Coordinador d’activitats esportives  
- Representant del PP 
- Representant del PSOE 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del G. Pesca El Talpó 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant de la UE Inter 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Representant del Centre Excursionista Muro 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 

 
 
No hi assisteixen: 

- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del Muro Bàsquet 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant del Moto Club Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro 
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant del Muro Futbol Sala 
 

Excusa l’assistència: 
- Representant del Muro CT 
- Coordinador d’instal�lacions esportives 

 
 

 
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 22 DE DESEMBRE DE 2008 
 

El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Cultura i Noves Tecnologies, 
comença preguntant si es vol fer alguna rectificació de l’acta anterior.  

El representant del UE Inter Veterans diu que en l’acta anterior hi ha un error en l’últim 
full en el punt 7 on posa...” El representant de l’UE Inter comenta que el Muro CF els va 
demanar que canviàrem els horaris d’entrenaments i van dir que sí però ara els han demanat 
un divendres per fer un partit i els ho han negat” no va ser així ja que el Muro no es va negar a 
res.  

El regidor d’Esports continua dient que com que no hi ha cap modificació més, s’aprova 
l’acta anterior. 
 
2.- SUBVENCIONS 2009. 
 
 El regidor d’Esports comença dient que els han passat el repartiment de subvencions 
per al 2009 i com es pot vore hi ha pocs canvis. S’hi ha afegit el Club Patí Muro i el Club Pilota 
Valenciana Muro i en total hi ha un total de 24.800€ a repartir entre tots els clubs.   
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta si estan tots els clubs 
registrats en l’Ajuntament. 
 El regidor d’Esports contesta dient que actualment sols estan inscrits 6 o 7 clubs i des 
que va entrar de regidor, està dient que tots els clubs haurien d’estar registrats. 
  El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta que si un club no té 
una lliga regular i fa una sèrie d’activitats a l’any d’un dia, es podria tindre en compte per a 
l’any que ve posar-ho en les bases de subvencions. 
 El regidor d’Esports contesta dient que és una bona idea i es tindrà en compte per a 
l’any que ve. En el cas de la seua associació els han posat 381 majors i 2 menors perquè creuen 
que no havien de posar tots els xavals de l’institut, els quals faran un torneig en juny perquè 
per la mateixa raó tant Les Llebres com els Escacs podrien posar tots els esportistes inscrits en 
les XII Hores Esportives. Torna a repetir que és una bona idea i es tindrà en compte per a l’any 
que ve. Un altre tema són els convenis amb els clubs, els quals es tracten al final de la 
temporada. 
 El representant del Club de Pesca “El talpó” comenta que en la darrera Junta es va dir 
que els clubs que no estigueren registrats en l’Ajuntament no haurien de rebre la subvenció fins 
que no hi estigueren inscrits. 
 El regidor d’Esports contesta dient que és una pena que per això no es donen les 
subvencions però que si decidim no donar-les no les donem. 
 El representant del Club de Pesca “El talpó” torna a repetir que en la darrera Junta es 
va dir que els clubs que no estigueren registrats en l’Ajuntament no haurien de rebre la 
subvenció fins que no hi estigueren inscrits i creu que seria el més correcte. 
 El regidor d’Esports contesta dient que legalment per a rebre una subvenció has d’estar 
registrat, de totes formes queda apuntat en l’acta per a tindre-ho en compte. 
  
 
3.- SOL A SOL 
 
 El regidor d’Esports comença dient que sols hi ha 3 clubs que han presentat la proposta 
d’horaris per al Sol a Sol. Els demana que en el mínim temps possible els passen els horaris per 
a començar a fer la publicitat ja que queda molt poc temps. 
 El representant del Club Bàsquet Muro pregunta si es pot utilitzar la pista de bàsquet 
del col�legi. 



 

 

 El regidor d’Esports contesta dient que en un principi sí però que s’hauria de parlar amb 
Vicent i ara que ho comenta els demana que a vore si munten unes 24 hores com les d’abans ja 
que són dos equips i poden fer-ho sense cap problema. 
 El representant del Club d’Escacs Muro pregunta a quina hora serà l’entrega de trofeus. 
 El regidor d’Esports contesta dient que a les 21 hores del dissabte i ara que ho ha 
preguntat, els demana que les finals es facen amb suficient temps perquè l’entrega no es 
retarde.  
 
4.- PRECS I PREGUNTES 
 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta com està el tema de 
les línies del camp de La Llometa. 
 El regidor d’Esports contesta dient que com ja sap que el tema el duu Vicent i hui no ha 
pogut vindre ja que està malalt. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta què va passar el 
diumenge passat ja que en el calendari posa que estava tancat i es van jugar 2 partits. 

El regidor d’Esports contesta dient que va ser un error seu i reconeix que va ser culpa 
seua ja que va ser un malentés entre Vicent i ell, i demana disculpes i no tornarà a passar. 

 La representant del PSOE comenta que en les XII Hores va haver un poc de problema 
en el tema d’aparcament i s’hauria de tindre previst i buscar alguna solució de cara al Sol a Sol. 

 El regidor d’Esports contestat dient que no va vore eixe problema però que ho tindran 
en compte en el Sol a Sol 

 El representant del Muro CF diu que el proper dissabte el Muro CF comença la Promoció 
d’Acens a Tercera i volen convidar els presidents del clubs a vindre al camp per animar-los en 
aquesta difícil Promoció d’Ascens. 
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la 
sessió, a les 20.27 hores del dia indicat, 28 de maig de dos mil nou, de la qual per mi, el 
secretari, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  

 
 


