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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS 
DE 29 DE MARÇ DE 2007 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores 30 minuts del dia 29 de març 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: 
 

- Joan Elies Pascual Belda, regidor d’Esports i president per delegació de l’Alcaldia. 
- Representant del Grup Municipal Socialista 
- Coordinador d’activitats esportives  
- Coordinador d’instal·lacions esportives 
- Representant del Centre Excursionista 
- Representant del Muro CF  
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Representant del Muro Futbol Sala 
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant del G. Pesca de Talpó 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
 

 
No hi assisteixen: 

- Representant del Muro Club Tenis 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del Club Patin Muro 
- Representant de la UE Inter 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant del CP Montcabrer. 
- Representant de l’IES Serra Mariola. 
- Representant del Grup Municipal Popular 
- Representant del Club Pilota Muro 
- Representant del CP El Bracal  
 
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  7 DE NOVEMBRE DE 2006. 
 
 El Sr. Joan Elies Pascual Belda, regidor delegat d’Esports, Pedanies i Medi Ambient 
pregunta si hi ha alguna observació a fer en l’acta repartida.  
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 En primer lloc, el representant del Club Frontenis Muro diu que no apareix en l’acta el 
comentari que va fer sobre fer unes beques als entrenadors per a facilitar la seua formació. 

Amb aquesta reserva s’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió de 29 de 
març de 2007. 
  
  
 
2.- PROPOSTA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 2007. 
 
 El regidor delegat d’Esports proposa el model de convocatòria per a les subvencions, que 
és el mateix que l’any passat però amb la incorporació de l’annex II que està dirigit expressament 
als club que vulguen gestionar una escola esportiva. Continua dient que enguany sols apareix eixa 
modificació per a aquells clubs interessats en la gestió d’una escola esportiva i que la resta 
continua igual. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta si és per a l’any vinent. 
 El regidor d’Esports diu que no, que és per a enguany, és a dir, per a la temporada 2007-
08. El regidor comenta també que la data per a presentar la sol·licitud acaba el 30 de juny i per a 
presentar les factures és fins al 31 de juliol.   
 El representant de l’ARCD pregunta quines modificacions hi ha. 
 El regidor d’Esports torna a repetir que les úniques modificacions són l’annex II i l’últim 
paràgraf del primer punt. 
 La representant del Grup Municipal Popular pregunta que com es concreten les 
subvencions per a les escoles. 
 El regidor d’Esports comenta que hi ha dues partides, una que és per als clubs en general i 
que és de 16.000 € i l’altra que és per als convenis de 50.000 €. 
 La representant del Grup Municipal Popular continua dient que quin és el criteri que es du 
a terme per a pagar els clubs que tenen conveni, ja que es paga diferent. S’haurien d’unificar els 
criteris i afegir-los a la proposta de subvencions.  
 El representant del Club Bàsquet comenta que depén de l’esport. 
 El regidor d’Esports diu que va en proporció de l’alumnat que té el club, dels monitors, etc. 
 El representant de l’ARCD comenta que ell sap que sols no es cobra el conveni ja que 
també cobren la inscripció de la  matrícula. També comenta que s’hauria d’unificar el jornal dels 
monitors. 
 El representant del Muro CF li respon dient que ell només ha de justificar despeses. 
 El regidor d’Esports diu que segons les propostes es farà la distribució i es presentarà en la 
pròxima Junta. Continua dient que els criteris que s’afegiran per a rebre la subvenció de la gestió 
d’una escola esportiva seran: 

- Nombre d’alumnat. 
- Nombre de monitors. 
- Si està federat o no. 
- Duració del curs. 
- Diferents categories. 
- Hores d’entrenament. 
El coordinador d’instal·lacions diu que també hauran de presentar la memòria i el projecte 
els que tinguen conveni. 
El regidor d’Esports respon que com sempre s’ha fet. 
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta si un mateix club pot 
tenir conveni i també subvenció. 
El regidor d’Esports li contesta que no. 
El representant del Centre Excursionista pregunta on s’entrega la sol·licitud de 
subvencions. 
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El regidor d’Esports li respon dient que a l’Ajuntament, en Registre. Continua dient que si 
no hi ha més modificacions es tira endavant la proposta de subvencions. 

 
  
3.- CALENDARI ESPORTIU PRIMAVERA-ESTIU 
 
 El regidor d’Esports comenta les dades de les pròximes activitats i que són les XII Hores i 
el Sol a Sol, que seran el 26 de maig i el 22 i 23 de juny respectivament. Continua dient que en les 
XII Hores hores es vol fomentar esports que no siguen els habituals, com l’atletisme, l’escac, el 
frontennis o el tennis taula. També comenta que aquells clubs que vulguen col·laborar que ho 
digen i així es muntarà l’activitat corresponent. 
 El representant de l’ARCD pregunta si el diumenge 27 de maig s’obri el Poliesportiu. 
 El coordinador d’instal·lacions li contesta que no per descans del personal. 
 El regidor continua dient que la data límit per a entregar horaris i necessitats per al Sol a 
Sol serà l’1 de juny. 
 El coordinador d’instal·lacions demana als club que s’impliquen més en el Sol a Sol. 
 El regidor d’Esports passa a comentar que si algun club vol fer-se càrrec del bar tant en les 
XII Hores com en el Sol a Sol que ho sol·licite per escrit. 
 El representant de l’ARCD pregunta que quines són les condicions. 
 El regidor d’Esports contesta dient que les mateixes que tots els anys, donar servei. 
 El representant del Club Frontenis pregunta si es pot fer una zona d’acampada per al Sol a 
Sol.  
 El regidor d’Esports diu que s’estudiarà la proposta però que ho sol·liciten per escrit. 
 El representant del Centre d’Excursionista Muro comenta que sí que es pot fer acampada. 
  
 
 
5.-PRECS I PREGUNTES  
 
 El representant del Club de Caçadors “La Primitiva” diu que en les actes vol que pose el 
nom del club com cal. 
 El representant del Centre Excursionista comenta que ha eixit una llei que s’ha de posar 
Club davant de tots els noms. 
 El representant del Club Bàsquet pregunta que si per al Sol a Sol també hi ha unes bases 
per a rebre la subvenció. 
 El regidor d’Esports contesta que la subvenció del Sol a Sol es basa en dos criteris, que són 
el nombre d’hores i el nombre de partits/àrbitres.  
 El representant del Club Bàsquet li contesta dient que els seus àrbitres tenen un cost de 60 
€.  
 El regidor d’Esports diu que si vos pareix bé modifiquem el preu que era de 6 € i l’apugem 
a 10 €, i en la pròxima Junta estudiem la proposta. 
 El representant del Club Frontennis Muro diu que encara hi ha un focus fos. 

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

a les 21.35 hores del dia indicat, vint-i-nou de març 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  

 


