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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS 

DE 3 DE MAIG DE 2006 
 
 En la vila de Muro de l’Alcoi sent les 20 hores 30 minuts del dia 3 de maig de 2006 es reuneixen 
en la Sala de Juntes de la Casa de Ferro d’aquesta localitat els següents membres 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 
- Secretari accidental de l’Ajuntament 
- Representant del Grup Municipal Popular 
- Representant del Grup Municipal Socialista 
- Coordinador d’activitats esportives  
- Coordinador d’instal·lacions esportives 
- Representant del Centre Excursionista 
- Representant del Muro C.F.  
- Representant del Muro Club Tenis 
- Representant de la Societat de caçadors 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del Club Automodelismo 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Club Patin Muro 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant del ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Representant del Muro Futbol Sala 
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant de la U.E. Inter 
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant del Club Muro Bàsquet. 
- Representant del C.P. El Bracal 

 
No assisteixen: 

- Representant del G. Pesca de Talpó 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant del Club Pilota Muro 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club Petanca Muro 

 
 

Tot seguit els membres assistents de la Junta Municipal d’Esports passen a estudiar els següents 
punts de l’Ordre del Dia: 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE  16 DE FEBRER DE 2006. 

 
 El Sr. Joan Elies Pascual Belda pregunta si hi ha alguna observació que fer a l’acta repartida. 
 El representant de la Societat de caçadors vol fer constar que ell si que va assistir a l’anterior 
sessió. 
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 El representant del Futbol 7 torna a comentar el fet que aparega la denominació Junta esportiva 
municipal quan el nom oficial és Junta Municipal d’Esports. 
 El Regidor d’esports vol fer constar que en l’acta no apareixen les acusacions fetes pel 
representant de l’ARCD contra el director del C.P. El Bracal.   Considera que això no són manifestacions 
pròpies d’un club esportiu, sinó que ho són d’un partit polític.  També afirma que està convençut que 
estes acusacions són a títol personal i no com a representant de la seua associació.   Continua dient el 
Sr. Regidor d’esports que si el representant de l’ARCD vol actuar com a polític que vinga en representació 
d’un partit polític, però no en nom d’un club, ja que a la Junta Municipal d’Esports es ve a treballar pels 
clubs i per l’esport.    Per tot això conclou que proposa a esta associació que nomene un nou 
representant. 
 El representant de l’ARCD indica que ell va acusar directament a la Generalitat pel fet de posar 
les cistelles del bàsquet fixes, i no al director del col·legi. 
 La representant del Grup Municipal Socialista manifesta que en l’acta no apareix la seua 
intervenció en el tema de les beques a l’esport, ja que ella va proposar que per a la concessió de la beca 
també es tinguera en compte el criteri de la capacitat econòmica de la renda familiar. 
 El representant del Futbol 7 diu que hi ha un error material i que on posa que les beques són de 
2.000 euros hauria de dir 200 €.   També indica que en la línia 8 del punt 2 s’hauria d’especificar “Muro 
C. F.”   Per últim vol que aparega el malestar que van manifestar en la sessió sobre el fet que no es 
consultara a la Junta Municipal d’Esports sobre la denominació del camp de futbol “La llometa”. 
 
 Amb estes salvetats s’aprova per unanimitat dels assistents l’Acta de la sessió de 16 de febrer de 
2006. 
 
 
2.- PROPOSTA SUBVENCIONS 2006. 

 
El Sr. Regidor d’esports exposa que, d’acord amb les propostes dels clubs, s’ha elaborat la taula 

que es va adjuntar en la convocatòria, on no apareixen el Muro C.F., el Club Patín Muro i el Club de 
Tennis pel fet de tindre el corresponent conveni firmat amb l’Ajuntament. 

El representant del Muro Veterans diu que a l’anterior reunió es va acordar que es diria quina 
quantitat tenen assignada estos clubs que tenen conveni. 

 
El Sr. Regidor d’esports contesta que no es va acordar res, sinó que només va ser una proposta.  

De totes formes els clubs cobren  per les escoles esportives i per activitats. En concret, el Muro C.F. 
30.000 €, el Club Patín Muro 8.000 € i el Club de Tennis 5.000 €. 

El representant del Muro Veterans diu que només vol saber estes quantitats. 
La representant del Grup Municipal Popular proposa que estes quantitats apareguen baix de les 

subvencions a la resta de clubs i associacions. 
El Sr. Regidor d’esports torna a dir que el Muro C. F. té 30.000 € en el conveni, que el Club Patín 

Muro 8.000 € i que el Club de Tennis en té 5.000 €. 
El representant del Futbol 7 diu que en l’anterior reunió de la Junta, quan es va fer la proposta 

de que apareguera què cobren estos clubs pel conveni, no es va dir res en contra. 
El Sr. Regidor d’esports recorda als clubs que tenen fins el 30 de juny per justificar l’ajuda 

econòmica. 
El representant del Club Frontenis Muro pregunta què passa amb els clubs que, com ells, són de 

nova creació. 
El Sr. Regidor d’esports comenta que en este cas poden presentar la justificació fins octubre, si la 

resta no té res en contra.  No obstant, si no es presentara la justificació perquè no tenen activitat, els 
diners es repartirien entre la resta de clubs.   D’igual manera fa constar que el Club Frontenis Muro té 
més diners perquè es de nova creació, i este és el criteri que se seguix en els últims anys. 
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El representant de la UE Inter Veterans pregunta què passa amb els clubs que ja han presentat 
la justificació. 

El Sr. Regidor d’esports contesta que en este cas ja no haurien de presentar res si ho tenen tot 
correcte. 

El representant de l’ARCD vol saber si hi haurà subvenció per al Sol a Sol. 
El Sr. Regidor d’esports contesta que si, que hi haurà una subvenció econòmica a banda de les 

que ara estan tractant-se. 
El representant de l’ARCD exposa que si el 30 de juny acaba el conveni amb el Futbol Sala què 

passa si la temporada que ve no juguen.   No veu bé que estiguen en estes subvencions si ja tenen 
conveni. 

La representant del Grup Municipal Socialista i el representant del Muro C.F. opinen que esta 
subvenció hauria de ser proporcional al temps que no tenen conveni. 

El Sr. Regidor d’esports proposa que s’allargue fins el 31 d’octubre la possibilitat de justificar el 
Club Frontenis i el Futbol Sala 

El representant de la Societat de caçadors pregunta perquè no es té en compte el número 
d’associats de la seua entitat, ja que en són 400. 

El Sr. Regidor d’esports diu que això es fa així perquè sinó tota la subvenció aniria als clubs més 
grans, com este o el d’esquí.  Per este motiu tenen una ajuda mínima, perquè tenen altres fonts de 
finançament. 

El representant del Futbol 7 demana que s’aclarisca perquè si al Pressupost municipal apareix 
una quantitat de 16.000 € se’n destinen 17.000 € per a estes subvencions. 

El Sr. Regidor d’esports contesta que això es pot fer perquè enguany no hi haurà conveni amb el 
Futbol Sala per a la pròxima temporada. 

 
El representant de l’ARCD opina que hi ha clubs que han inflat el seu pressupost per tindre més 

subvenció. 
El Sr. Regidor d’esports contesta que el que realment importa és la justificació de la despesa, ja 

que per molt pressupost que es pose el que compta és el que es justifica.   No obstant accepta que es 
puguen modificar les bases per corregir este criteri, però que ara no és el moment de canviar-ho, sinó en 
el moment de redacció de les bases. 

El representant de l’ARCD diu que veu molt inflat el pressupost del Club de Bàsquet. 
El Sr. Regidor d’esports conclou que per a l’any que ve s’inclourà en les bases que els clubs 

hauran de justificar la totalitat del pressupost presentat, si a tots els sembla bé. 
 
3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL ESTATUTS DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
 El Sr. Regidor d’esports comença la seua intervenció dient que el que hui es proposa pot ser 
simplement el canvi del nom de la Junta o anar més enllà i fer un organisme autònom que gestione de 
manera efectiva l’esport a Muro.    Si s’optara per esta última idea hui hauria d’eixir una subcomissió que 
estudiara el tema i que es posara a treballar per l’esport a Muro.   Continua la seua intervenció afirmant 
que es poden fer dues coses, o bé simplement substituir el nom de la Junta, la qual cosa considera que 
és poca cosa, o bé s’hauria de constituir una comissió d’estudi per tal de gestionar i analitzar com 
funcionen estos organismes en alguns pobles de la rodalia com Alcoi. 
 El representant del Club Patín Muro diu que s’hauria de vore on està funcionant este tipus 
d’organisme com ho fa i analitzar molt bé els pros i els contres, ja que d’este tema sempre s’ha parlat 
durant anys però mai s’ha fet res perquè això significa molta feina.   Continua dient que l’Ajuntament 
hauria d’estar representat però també els esportistes, ja que són part fonamental en este tema. 
 El Sr. Regidor d’esports diu que s’hauria de millorar el funcionament, així com prendre les 
decisions entre tots.   Recorda que abans d’acabar l’any hauria d’estar el tema mig clar, ja que hauria de 
figurar en els Pressupostos de l’Ajuntament este organisme autònom. 
 El representant del Muro Veterans pregunta què vol l’Ajuntament, si un consell o un organisme 
autònom. 
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 El Sr. Regidor d’esports contesta que hi ha moltes coses que proposar i que, si al final no 
poguera ser, doncs que no passa res, però que al menys s’haurà intentat.   Continua dient que des de 
l’Ajuntament es prestarà el màxim suport a esta comissió i que només demana que es treballe amb una 
visió global. 
 El representant d’ARCD demana temps als clubs per consultar-ho i decidir. 
 El Sr. Regidor d’esports anuncia que s’enviarà a tots els clubs una còpia dels estatuts per tal que 
a principis de juny es faça una reunió amb este punt. 
 
4.- PROPOSTA DE BEQUES ESPORTIVES 
 

El Sr. Regidor d’esports dóna compte de la inclusió de la proposta feta en l’anterior reunió per la 
representant del Grup Municipal Popular, amb la qual cosa passa d’haver 10 beques de 200 € a 5 de 400 
€. 

A partir d’este moment es donarà difusió i la Comissió avaluadora decidirà.  A més, diu que és 
viable donar subvencions als clubs i a més als xiquets. 

El representant d’ARCD sol·licita que en el punt 2.i) s’afegisca la paraula “i local”. 
La representant del Grup Municipal Socialista afirma que s’està obviant la renda dels pares a 

l’hora d’avaluar, per la qual cosa demana que a l’hora de requerir-los la documentació també hagen de 
presentar la renda. 

El coordinador d’instal·lacions esportives manifesta que s’hauria d’incloure un barem. 
La representant del Grup Municipal Socialista proposa que s’agafe el mateix barem que el de les 

beques d’estudis. 
El representant del Futbol 7 afirma que ja hi ha altres Administracions Públiques que fan esta 

promoció, amb la qual cosa eixos diners haurien d’anar a potenciar l’esport local i a millorar les 
instal·lacions. 

El Sr. Regidor d’esports contesta que per a eixos temes ja hi ha programes i partides 
pressupostàries específiques. 
 
5.- INFORME D’INSTAL·LACIONS 
 
 El Sr. Regidor d’esports comenta que a l’estar acabat el cobriment de la pista d’hoquei 
pròximament es procedirà a la seua inauguració, en concret el dia 27 de maig, que és el dia en què podia 
vindre el Alcodiam, i que ja rebran els clubs la corresponent invitació.   El programa començarà amb una 
exhibició i ales 19’30 hores serà  el partit entre el Muro i l’Alcodiam.  També tindran protagonisme els 
xiquets i les xiquetes, acabant l’acte amb el lliurament de trofeus.   Tot seguit hi haurà un sopar per a 
celebrar-ho. 
 Pel que fa al circuit d’automodelisme s’inaugurarà per al “Sol a sol”. 
 Continua la seua intervenció dient que en la pista central van entrar les màquines per fer algunes 
reparacions, però que l’Ajuntament no dóna com a bones estes obres, per la qual cosa se’ls ha tornat a 
requerir a l’empresa per a que ho facen correctament. 
 Referent a la piscina per a l’estiu, comunica que enguany la gestió la portarà l’Ajuntament i que  
pròximament eixiran les places a concurs per a cobrir els llocs de socorrista, porter/mantenidor i monitor 
de natació, així com el bar de la piscina. 
 També comenta que davant les nombroses queixes que hi ha per la neteja del poliesportiu ara 
estan negociant-se els plecs reguladors per a este servei.  No obstant, si hi ha cap deficiència s’ha de 
comunicar al coordinador d’instal·lacions esportives. 
 
 Pren la paraula el coordinador d’instal·lacions esportives i diu que el tema dels horaris no ha eixit 
bé, ja que els empleats de l’Ajuntament tenen un horari i, com que no se’ls paga hores extres, és 
complicat si els clubs van a deshores. 
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 Continua afirmant que quan un club fa una sol·licitud per a una hora determinada s’ha de 
comprometre a complir este horari, ja que en cas contrari a qui es perjudica és a la resta de clubs, per la 
qual cosa demana col·laboració. 
 El Sr. Regidor d’esports afirma que el coordinador d’instal·lacions té raó, i que s’ha de respectar i 
complir l’horari, perquè hi ha uns treballadors i entre tots hem de respectar i cuidar els horaris i les 
instal·lacions. 
 El representant del Club Frontenis pregunta si es pot posar publicitat. 
 El Sr. Regidor d’esports contesta que es pot mirar alguna cosa, però recorda que hi ha una 
empresa que és la que gestiona este tema. 
 Continua dient que pel que respecta a la llum del camp de futbol falta enganxar el 
transformador, ja que actualment no hi ha corrent contínua, amb la qual cosa s’espera que per al “Sol a 
sol” ja estiga tot correcte. 
 El representant dels Muro Veterans pregunta per les cistelles de bàsquet del col·legi el Bracal. 
 El coordinador d’instal·lacions esportives respon que han arribat esta setmana. 
 El representant de l’ARCD pregunta si l’ordre per a posar les cistelles ve de la Generalitat. 
 El Sr. Regidor d’esports contesta que va ser el col·legi qui va demanar que fóra així. 
 El representant de l’ARCD creu que això no és així. 
 El representant del Club Frontenis diu que ells estan fent algunes coses de manteniment perquè 
hi ha algunes deficiències. 
 El Sr. Regidor d’esports respon que això ho ha de fer l’Ajuntament, ja que si els passara alguna 
cosa podria haver-hi un greu problema, amb la qual cosa si hi ha cap cosa que arreglar ho han de 
comunicar al coordinador d’instal·lacions esportives. 
 El representant del Club Patín Muro pregunta perquè no es subjecten les xarxes de darrere de la 
porteria al sostre. 
 Respon el coordinador d’instal·lacions esportives que els tècnics manifesten que això no és 
possible fer-ho. 
 El representant del Club Frontenis diu que en la pista d’hoquei hi ha una canal per on es colen les 
pilotes, i que seria convenient posar una xarxa. 
 El coordinador d’instal·lacions esportives diu que no es pot posar res, ni tallar. 
 El Sr. Regidor d’esports comenta que això s’ha de passar als Serveis tècnics de l’Ajuntament 
perquè ho estudien. 
 
6.- SOL A SOL 
 
 El Sr. Regidor d’esports informa que el Sol a Sol tindrà lloc els dies 22 i 23 de juny i que, a partir 
de demà i fins el primer divendres de juny, ja es podran proposar els horaris per a poder-ho organitzar. 
 
 
 
 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
 El representant de l’ARCD demana que el Sr. Regidor d’esports rectifique, ja que ell no ha faltat 
al director del col·legi El Bracal en la seua intervenció. 
 El Sr. Regidor d’esports afirma que són les manifestacions i les actituds del representant de 
l’ARCD les que s’haurien de rectificar, ja que ell no va a rectificar res i només demana a l’Associació que 
designe un altre representant. 
 El representant de l’ARCD repeteix que ell no va nomenar per a res al director del col·legi. 
 El Sr. Regidor d’esports manifesta que les declaracions que va fer en l’anterior Junta el 
representant de l’ARCD sobre si el camp de futbol havia costat a cada murer 125.000 pessetes és una 
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percepció política, no en representació dels clubs.    Continua dient que ací es ve a treballar per l’esport i 
no a fer política, que si vol fer política que es presente per un partit polític, ja que el que ell va fer són 
manifestacions personals i no en representació d’una associació. 
 El representant de l’ARCD diu que ell no es va clavar en política i que a l’acta anterior no han 
posat part de les seues afirmacions que va dir, com la del tema de les beques on va deixar clar que 
només faltava posar nom i cognoms perquè estaven ja donades. 
 El Sr. Regidor d’esports contesta que a ell l’ha elegit el poble per al càrrec que té, i que ell mateix 
va estar en el jurat que li va concedir al representant de l’ARCD el premi a la trajectòria esportiva.  
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la sessió, a les 
22 hores 08 minuts del dia indicat, tres de maig de dos mil sis, de la qual per mi el secretari, s’alça la 
present acta de la qual done fe i certifique. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  

 


