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 Ajuntament de la vila de Muro      
 

ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS 
DE 22 DE MAIG DE 2008 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores 30 minuts del dia 22 de maig 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 Patí Muro 
- Representant del Grup Municipal Popular 
- Representant del Grup Municipal Socialista 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant del Muro Futbol Sala. 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant del Moto Club Muro 
- Representant de la UE Inter 
- Representant del Centre Excursionista 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
 

 
No hi assisteixen: 

- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del Club Pilota Muro  
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del CP El Bracal  

 
 

Excusa l’assistència: 
- Representant del G. Pesca de Talpó 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Muro Bàsquet. 

 
 
Tot seguit, els membres que assisteixen a la Junta Municipal d’Esports passen a estudiar 

els punts següents de l’Ordre del Dia: 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE  27 DE MARÇ DE 2007 
 

El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Medi Ambient i Noves Tecnologies 
pregunta si hi ha alguna observació a fer en l’acta repartida. Com que no hi ha cap modificació 
s’aprova l’acta.    
 
2.- SUBVENCIONS 2008 
 
 El regidor delegat d’Esports pregunta que si hi ha alguna observació respecte al 
repartiment de les subvencions 2008.  
 El representant del Club Bàsquet Muro pregunta que significa l’ajuda a l’esport. 
 El regidor d’Esports contesta dient que està tot especificat en les bases que es van  repartir 
al seu dia. Per exemple, depenent de la classificació en què quede el club tens una puntuació o un 
altra, si ets un club nou tens 25 punts directament, etc. Com ja s’ha comentat abans, està tot 
especificat en les bases de les subvencions. Continua dient que ara el que s’ha de fer és justificar la 
quantitat que rebran, tant amb factures com amb rebuts oficials. Si no hi ha cap modificació sobre 
això, s’aprova el repartiment de les subvencions 2008. 
 
3.-INFORMACIÓ ACTIVITATS SOL A SOL 
 
 El regidor d’Esports comenta que han de presentar tots els horaris del Sol a Sol per a 
començar a fer els tríptics i els cartells. 

El representant del Centre Excursionista pregunta si es pot enviar la informació per correu 
electrònic. 

El representant del Moto Club Muro pregunta si la matinal motera es pot posar en el tríptic.   
El regidor d’Esports contesta que sí que es pot posar, la posarem sense cap problema. 
El representant del Club Frontennis Muro comenta que voldrien que no coincidira la final de 

frontennis amb l’exhibició de patinatge. 
El regidor d’Esports contesta dient que com bé sabeu, tots voleu aprofitar totes les hores i 

voleu que les finals es juguen a última hora i és normal que se solapen amb alguna exhibició 
El coordinador d’instal�lacions comenta que tots els clubs que utilitzen la mateixa pista 

s’haurien de posar-se d’acord perquè no se solapen horaris. 
El regidor d’Esports torna a dir que quant abans es presenten els horaris millor. 
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que la seua associació ha pres la 

determinació que si a l’hora de la final de futbet es fa alguna exhibició, ells no jugaran la final. És 
més, no accepten que es faça una exhibició però sí si és una final d’altre esport. 

El regidor d’Esports contesta dient que estan imposant una cosa i no està bé ja que estan 
fent un complot sobre el Sol a Sol i el que s’hauria de fer és proposar coses, no imposar-les. 

El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro diu que fa temps els van obligar a fer 
descansos quan ells no volien fer-los per a fer exhibicions.  

El regidor d’Esports contesta dient que el que no està ben fet és vindre a la Junta i imposar 
una cosa i per la seua part creu que és una falta de respecte a la resta de clubs i en especial a 
Junta Esportiva Municipal. 

El coordinador d’instal�lacions contesta que s’intentarà que no se solapen les finals amb 
l’exhibició de patinatge, però no és segur. 

El regidor d’Esports diu que, per si no ho sabia, per a fer l’exhibició de patinatge les 
xiquetes, que en són més de 100, comencen a pintar-se abans de les 12 per a eixir a les 19.30 a 
fer l’exhibició, però torna a dir que no li sembla bé que s’impose una cosa i més en el Sol a Sol, 
que és una festa per l’esport local, que és de tots.  
 
4.- DESPATX EXTRAORDINARI 
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  El regidor d’Esports comença dient que referent a la Guia de l’Esport encara falten molts 
clubs per a presentar la documentació que se’ls va demanar, i que si no la porten prompte no hi 
apareixeran. Pel que fa a les obres que s’estan fent al Poliesportiu Municipal, els vestidors ja han 
començat, però que no està clar que ho acaben per al Sol a Sol. Referent a la coberta de les 
grades de la Llometa, sí que estaran acabades per al Sol a Sol 
 El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que els membres de la seua 
associació no paren de dir-li que els vestidors sols els uilitzaran els d’hoquei. 
 El regidor d’Esports contesta dient que el coordinador d’instal�lacions coordinarà les 
instal�lacions del poliesportiu de la millor manera i serà ell qui determine qui utilitzarà els vestidors.  

El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) reclama que es marquen les 
línees de l’àrea de futbol 7 a la Llometa. 

El coordinador d’instal�lacions contesta dient que no, que no és factible fer-les ja que 
s’hauria de llevar la gespa que hi ha posada i buidar-ho i a continuació apegar la línea de l’àrea, ja 
que no es poden pintar.  
 El regidor d’Esports comenta que ell ho va preguntar al tècnic que va posar la gespa i li va 
dir que és molt complicat posar-ho i era una animalada però que ho tornarem a estudiar. 
  
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la sessió, 
a les 21.00 hores del dia indicat, vint-i-dos de dos mil huit, de la qual per mi, el secretari, s’alça la 
present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  

 


