ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL
DEL 20 DE DESEMBRE DE 2010
A la Vila de Muro d’Alcoi, a les 20’15 hores del dia 20 de desembre de 2010 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 Muro CF
Representant del Club Bàsquet Muro
Representant del Club d’Atletisme Les Llebres
Representant del Club Muro Bàsquet
Representant del Club Patí Muro
Representant del Club Automodelisme
Representant del G. Pesca El Talpó
Representant del Club BTT Matzem
Representant del Moto Club Muro
Representant del Muro Veterans
Representant del PSOE
Representant del Club Centre Excursionista Muro
Representant del Muro CT
Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro.
Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7)
Representant de l’IES Serra Mariola
Representant del Atlètic Muro Femení CF.
Representant del Club Pilota Valenciana Muro
Representant del Ciclista Muro

No hi assisteixen:
- Representant
- Representant
- Representant
- Representant
- Representant
- Representant

de Mawashi-Kan
del Club de Caçadors “La Primitiva”
del CP Montcabrer
del CP El Bracal
del Club Escacs Muro
del Club Frontenis Muro

Excusa l’assistència:
- Representant del PP
- Coordinador d’installacions 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 8 DE NOVEMBRE DE 2010
El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Cultura i Noves Tecnologies, i
pregunta si es vol fer cap rectificació de l’acta anterior.
La representant del PSOE diu que no aprova l’acta anterior perquè ella no va estar.

El Regidor d’Esports contesta dient que si no hi han més apunts al respecte, s’aprova
l’acta.
2.-PREMIS A L’ESPORT I BEQUES ACADEMICOESPORTIVES.
El regidor d’Esports comença dient “com podeu vore vos hem passat les candidatures
dels Premis a l’Esport i les beques academicoesportives. Recordar-vos les candidatures dels
Premis; en la candidatura de la Millor Entitat, no s’ha presentat cap entitat, en la candidatura
del Millor Esportista individual s’ha presentat Carlos Pascual (atletisme), en la candidatura de la
Millor Promesa s’ha presentat, Joan Belvis (motocross), Claudia Sellés (patinatge artístic),
Sergio Aran (futbol), Vicent Paris (hoquei patins) i Ignacio Gonzalbez (tennis), i per últim, en la
candidatura de Menció Especial, han presentat a José Manuel Gisbert Torregrosa. Com tots
sabeu, sempre que falten candidats en alguna de les candidatures, es la Junta Esportiva
Municipal la que proposa candidats. Vos pregunte a vosaltres si heu pensat en alguna entitat o
en algun esportista major de divuit anys per a presentar-lo. Jo proposaria al Club Patí Muro, al
Club Muro Bàsquet i al Club d’escas Muro pels diferents èxits que han conseguit durant la
temporada passada.”
La representant del Atlètic Muro Femení CF contesta dient que “si ells volen presentarse, per mí cap problema”.
El representat del Club Patí Muro contesta dient “no es que no volem presentar-se si no
que per a presentar-se hi ha que aportar molta documentació, llicències, etc, i no hi ha temps”.
El regidor d’Esports contestat dient “jo crec que és més fàcil i també tinc que dir-te que
nosaltres estem per ajudar-vos en el que faja falta. Es ho preguntarem als 3 clubs i si volen
doncs, seran els els 3 candidats als premis a l’Esport. Com a millor esportista individual,
podríem proposar a Toni Fitor ja que ha tornat a ser Campió d’Espanya de caça amb arc. I
també podríem proposar a Ernesto Molines “Parral” per la seua trajectòria en el Muro CF”.
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta “en la candidaura de
la Menció Especial es podria presentar algú més”.
El regidor d’Esports contesta dient “en l’apartat de Menció especial no podem presentar
a més gent ja que ja hi ha un candidat per a dita candidatura i en un sol candidat sobra”.
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) contesta dient “ es que
l’associació havia pensat en presentar a Francisco i a Ramón per la seua dedicació i tot el que
han fet respecte al futbol 7 local.”
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro contesta que “ jo pense que no es
deurien presentar més candidatures”.
El regidor d’Esports contesta dient “jo deixaria el Premi de la Menció Especial com està i
proposaria els clubs abans esmentats, Club Patí Muro, Club d’Escacs Muro i Club Muro Bàsquet,
com a millor entitat esportiva i com a millor esportista individual, Toni Fitor i Ernesto Molines, a
falta de la confirmació definitiva per part dels candidats”
El representant del Club Patí Muro contesta dient “ nosaltres acceptem la proposta de la
Junta Esportiva Municipal i es presentem als Premis a l’Esport.”
El representant del Club Muro Bàsquet contesta “nosaltres també acceptem la
proposta.”
El representant del Club Ciclista Muro comenta que “ Ernesto no ha guanyat res per a
poder presentar-se als Premis”.
El representant de l’ARDC Tiempo Libre contesta dient “ no fa falta guanyar res per a
presentar-se als Premis.”
El regidor d’Esports contesta dient “ com tots sabeu som un poble xicotet i no fem
esportistes tots els anys.”

El representant del Club Ciclista Muro contesta dient “com Ernesto hi ha 300 en el
poble.”
El regidor d’Esports comenta “canviant de tema, qui vol formar part del jurat als Premis
a l’esport.”
El jurat dels Premis el formaran els següents: un representant del Club BTT Matzem, un
representant del Atlètic Muro Femení CF, un representant del IES Serra Mariola, Carlos de
radioelite, el regidor d’esports, el coordinador d’installacions i el coordinador d’activitats. Una
vegada reunit el jurat es diran els diferents candidats i es farà públic el guanyador de la Menció
Especial.

3.- PRECS I PREGUNTES.
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta “com estan els
vestidors de la Llometa.”
El regidor d’esports contesta “ ja estan acabats a falta de la llum i l’aigua, com també
de l’equipament, banquets...”
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta “m’agradaria demanar als
jugadors d’hoquei que no es diguen als jugadors de futbol sala que els vestidors que hi han en
la pista d’hoquei son seus, i això es mentira ja que els vestidors son de tots i no son d’ells sols.”
El regidor d’esports contesta dient “ això es una qüestió que no es deuria de tractar en
la Junta Esportiva Municipal i si entre els dos clubs.”
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro pregunta “com està el tema de la
subvenció del Sol a Sol.”
El regidor d’Esports contesta dient “ en un principi la setmana propera es pagarà.”
El representant del Club Pilota Muro pregunta “com està el tema dels vestidors del
trinquet.”
El regidor d’esports contesta dient “ la nostra idea es passar el trinquet al poliesportiu
però passarà un temps, com es normal.”
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro pregunta “els convenis que hi ha firmats
en diferents clubs pel tema de les Escoles esportives , es per a que gestionen ells soles les
Escoles Esportives.”
El regidor d’esports contesta dient “es treballa conjuntament amb l’ajuntament en
aquest cas, amb la Regidoria d’esports.”
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro contesta dient “ es que les fitxes les fa
una xica de l’ajuntament.”
El regidor d’esports contesta “la matrícula si que la realitza una treballadora de
l’ajuntament.”
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro pregunta “si un xiquet vol fer 2 esports,
té que pagar 2 matrícules.”
El regidor d’esports contesta dient “ si vols fer 2 esports pagues una sola matrícula, una
altra cosa es que els 2 esports tinguen conveni amb l’ajuntament, en eixe cas si que es pagues
els 2 esports, ja que la matrícula la rep cada club i no l’ajuntament.”
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que “el que cobra el Muro CF
per matrícular a un xiquet al Infantil en pareix una animalada.”
El regidor d’esports contesta dient “el que cobra cada club privat es el seu problema, el
que està clar que si un xiquet d’infantil vol fer futbol pot o bé apuntar-se al Club o bé a les
Escoles esportives, que la matrícula es de 65€ i no de 200€ com dius tú.”
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta “el funcionament de les Escoles
Esportives Municipals no es el mateix pel qual es van crear.”

El regidor d’esports contesta dient “eixe es el teu punt de vista però no es deveres el
que estàs dient.”
I no havent-hi més assumptes a tractar, per ordre de la presidència es va alçar la
sessió, a les 21.08 hores del dia indicat, 20 de desembre de dos mil deu, de la qual per mi, el
secretari, s’alça la present acta.
EL PRESIDENT

EL SECRETARI

