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 Ajuntament de la vila de Muro      
 

 ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS 
DEL 7  D’OCTUBRE DE 2008 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores 30 minuts del dia 7 d’octubre de 2008 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: 
 

- Àlex Llopis Pérez, regidor d’Esports i president per delegació de l’Alcaldia. 
- Coordinador d’activitats esportives  
- Coordinador d’instal�lacions esportives 
- Representant del Muro CT 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Muro Bàsquet 
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant del Centre Excursionista 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del Club Voleibol Muro 

 
No hi assisteixen: 

- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del Club Pilota Muro  
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant de la UE Inter 
- Representant del Moto Club Muro 
- Representant del Muro Futbol Sala 
- Representant del Grup Municipal Socialista 
- Representant del G. Pesca El Talpó 

 
 

 
 
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 11 DE SETEMBRE DE 2008 
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El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Medi Ambient i Noves Tecnologies 

comença preguntan que si voleu posposem la Junta de huí per altre dia ja que sols hi ha 9 clubs 
del total de la Junta d’Esports. De totes maneres, si voleu ho debatim de manera extraoficial o si 
teniu que dir algo al respecte. 

El representant del Club Ciclista Muro pregunta si algú a proposat algo. 
El Regidor d’Esports contesta dient que ell ha rebut unes bases però de manera interna. El 

representant del Club Bàsquet Muro pregunta que si “los premios al deporte se hace cada dos 
años, se duplicará el premio o será el mismo”. 

El Regidor d’Esport contesta dient que si un any no es fan els Premis no s’acumula per 
al’any vinent. 

El representant del Muro CT proposa que algú de la Regidoria d’Esports, faja una carta per 
a demanar als clubs, sobretot als que no han assistit huí, una proposta de les bases dels Premis i 
de les beques. 

El Regidor d’Esports comenta que lo que hi ha que tindre clar es que el temps corre i si 
tenim que fer alguna modificació, quant avans es faja millor que millor. Lo més segur que d’açí dos 
setmanes es farà la Junta. 

    
  
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la sessió, 
a les 20.58 hores del dia indicat, set d’octubre de dos mil huit, de la qual per mi, el secretari, s’alça 
la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  

 


