
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 22 DE GENER DE 2013 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20.00 hores del dia 22 de gener de 2013 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 del PP 
- Representant del Muro CF (per delegació) 
- Representant del Club Centre Excursionista Muro 
- Representant del Club de Caça “La Primitiva” 
- Representant del Muro Veterans (per delegació) 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro 
- Representant del Club BTT Matzem (per delegació) 
- Representant del Moto Club Muro (per delegació) 
- Representant de l’Atlètic Muro Femení CF 
- Representant del GRD Handbol Muro 
- Representant del Club Triatló Trimuro 

 
No hi assisteixen: 

- Representant d'EUPV 
- Representant del Muro CT 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Club Frontenis Muro “Penya el Frare” 
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Ciclista Muro 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant del CP El Bracal  
 

Excusa l’assistència: 
- Representant del G. Pesca El Talpó 
- Representant del PSOE 
- Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig” 
- Representant de l’IES Serra Mariola 

 
 

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 13 DE NOVEMBRE DE 2012 
 

S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 
 

2.- GALA DE L’ESPORT 
 
 El regidor d’Esports comença dient: “En l’última Junta vam parlar dels Premis a l’Esport, 
que s'havia d'implicar la gent, i el divendres passat va finalitzar el termini per a presentar les 
candidatures i sols se n’han presentat quatre en la categoria de Millor Promesa, una en Millor 
Esportista i una en la Menció Especial, és adir, que la Junta Esportiva hauria de presentar més 
candidatures de les que hi ha presentades. Vos propose fer la Gala de l’Esport cada dos anys, 
què vos sembla?” 
 El representat de l’Atlètic Muro Femení CF comenta que: “El poble no dóna per a tant” 

El representant del PP comenta que : “Falten moltes candidatures” 
El representant del Centre Excursionista Muro comenta que: “Jo ho deixaria cada dos 

anys” 
 El regidor d’Esports continua dient: “Hi ha altra forma de presentar les candidatures i és 
que la Junta Esportiva Municipal presente les candidatures per als Premis.” 
 El representant del PP pregunta. “A Alcoi com ho fan?” 
 El regidor d’Esports contesta dient: “Les candidatures les presenten els clubs. De totes 
formes, vos dic que les beques sí que es donaran, que això continua el seu camí. Continuant 
amb el tema dels Premis, si voleu podem modificar-ne les bases.” 
 El representat de l’Atlètic Muro Femení CF comenta que: “Nosaltres no ens vam 
presentar un any perquè el Muro CF va pujar a 3ª i vam dir que per a què presentar-s'hi si ho 
donaran a ells!!” 
 El coordinador d’instal�lacions comenta que: “Va haver una any que un club per mèrits 
esportius hauria d’haver-se presentat i no va voler presentar-se” 
 El regidor d’Esports comenta que: “Si voleu en la Junta Esportiva de juliol vos 
presentem des de la Regidoria d’Esports unes altres bases i les debatem, i si hem de modificar 
la forma de presentar les candidatures, ho modifiquem, cap problema.”  
S’aprova per unanimitat que la Gala de l’Esport se celebre cada dos anys. 
 El regidor d’Esports continua dient: “Les beques sí que es donaran, i enguany, al 
contrari que en els Premis, s’han presentat més esportistes que beques hi ha. En total s’han 
presentat 12 esportistes per a 8 beques, o siga que el jurat, que hem de decidir qui el forma, 
decidirà qui seran els 8 esportistes becats amb 400 €. L’entrega de les beques serà el dia 15 de 
febrer, a les 20.30, al Saló d’Actes de la Casa de Ferro. Qui vol formar part del jurat?” 
El jurat el formarà el regidor d’Esports, el coordinador d’instal�lacions, el coordinador 
d’activitats, el representant de l'Handbol Femení, el representant del Club Automodelisme Muro, 
el representat del PP i pels mitjans de comunicació, Radio Elite. 
 
3.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 El regidor d’Esports comenta que: “Estem tenint problemes en el sostre del pavelló i a 
causa d’això estem suspenent partits. Vos demane disculpes, però el procés perquè se 
solucione el problema és lent i sols puc dir-vos que estem damunt de l’empresa perquè ho faça 
tan prompte com siga possible. També vull comentar-vos que en la pista coberta d’hoquei hem 
fet algunes actuacions, hem fet un mur i hem posat una xapa en la part més baixa de la pista 
per a evitar en la mesura que siga possible l’entrada d’aigua.”   
  
 



 

 

4.- TORN OBERT DE PARAULA. 
 

El regidor d’Esports pregunta: “Teniu alguna pregunta?” 
 
  
I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la 

sessió, a les 20.29 hores del dia indicat, 22 de gener de dos mil tretze, de la qual per mi, el 
secretari accidental, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI ACCIDENTAL  

 


