
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 13 DE NOVEMBRE DE 2012 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores del dia 13 de novembre de 2012 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 
- Coordinador d’instal�lacions esportives 
- Representant de EUPV 
- Representant del PP 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Centre Excursionista Muro 
- Representant del Muro CT 
- Representant del Club de Caça “La Primitiva” 
- Representant del Muro Veterans (per delegació) 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant del Club BTT Matzem (per delegació) 
- Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig” 
- Representant del Club Frontenis Muro “Penya el Frare” 
- Representant del Moto Club Muro (per delegació) 
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro 
- Representant de l’Atlètic Muro Femení CF 
- Representant del GRD Handbol Muro 
- Representant del Club Triatló Trimuro 

 
No hi assisteixen: 

- Representant del G. Pesca El Talpó 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del Ciclista Muro 
- Representant del PSOE 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del CP El Bracal  
 

Excusa l’assistència: 
 
 

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 4 DE JULIOL DE 2012 
 

S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 
 

2.- PREMIS A L’ESPORT 
 
 El regidor d’esports comença dient: “ Vos hem repartit les bases per a optar als Premis 
a l’Esport i com heu pogut vore no hi ha canvis significatius. Lo més important es que el dia 11 
de gener finalitza el termini per a presentar les candidatures. La gala de l’esport serà el proper 
15 de febrer i com tots els anys, tindrà lloc a les 20:30 en el Centre Cultural Polivalent. Sols vos 
demane que ens involucreu en aquest acte i així tinga l’acceptació que els toca.  
S’aproven per unanimitat les bases del Premis a l’Esport. 
 El regidor d’esports continua dient:” Enguany és el dècim aniversari dels Premis i com a 
tal, ens agradaria des de la Regidoria fer un acte una mica més especial. Si algun club vos 
involucrar-se en la preparació de l’acte que li ho comente al coordinador d’activitats i exina 
farem una reunió per decidir com fer aquest acte. 
 
3.- BEQUES ACADEMICOESPORTIVES. 
 
 El regidor d’esports comença dient: “ Com heu pogut llegir en les bases, hi ha 8 beques 
de 400€ cadascuna d’elles. No fa falta que vos explique com funciona ja que no s’ha modificat 
res, però sí que m’agradaria dir-vos que el termini per a presentar les sol�licituds comença el 
dia 7 de gener i finalitza el dia 18 de gener a les 14 hores.  
 El representant  de EUPV comenta que: “ hi ha dos apartats que no els tinc molt clars, i 
que són, el de trobar-se al corrent de les Seguretat Social i l’altre, tindre ingressos propis.” 
 El regidor d’esports contesta dient: “ que en el seu dia ja li ho vaig plantejar a la 
secretària i en va dir que està tot bé”. 
  
S’aproven per unanimitat les beques academicoesportives. 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 El regidor d’esports comenta que: “com sabeu ja estan funcionant les Escoles 
Esportives Municipals i com vos vaig comentar en la darrere junta, totes les modalitats 
esportives estan conveniades en els diferents clubs per poder fer-les. Vos dic al detall els 
inscrits que hi ha en cada categoria; 

 
MODALITAT ESPORTIVA ESPORTISTES 

ATLETISME 9 

BASQUET 59 

ESCACS 12 

CICLISME 2 

PATINATGE 69 

PILOTA VALENCIANA 11 

VOLEIBOL 2 

FUTBOL SALA 83 

FUTBOL SET 8 

GIMNASTICA ARTISTICA 19 

GIMNASTICA RITMICA 14 



 

 

MODALITAT ESPORTIVA ESPORTISTES 

HANDBOL 1 

HOQUEI PATINS 14 

MULTIESPORT 20 

TENNIS 21 

TOTAL 344 

Dir-vos que al final no s’han dut a terme les modalitats de volei, handbol i ciclisme per 
falta de matrícula. Informar-vos que tost els xiquets estan assegurats, ja siga pel Consell 
Valencià o per una asseguradora privada. Ja per últim, comentar-vos que han tingut 2 
activitats, La Via Verda i Muro sense cotxe, i que l’afluència en les dos activitats va ser 
excel�lent. 

El coordinador d’activitats comenta que:” vos recorde que els clubs deurien de informar 
a la JEM qui és el seu representant i quí és el seu suplent.” 

El regidor d’esports diu que: “ per últim recordar-vos que els club tenen que estar 
registrats en l’ajuntament”. 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, per ordre de la presidència es va alçar la 
sessió, a les 20.20 hores del dia indicat, 13 de novembre de dos mil dotze, de la qual per mi, el 
secretari accidental, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  ACCIDENTAL  

 


