
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 22 DE DESEMBRE DE 2011 

 
 A la vila de Muro d’Alcoi, a les 20 hores del dia 22 de desembre de 2011 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: 
 

- Coordinador d’activitats esportives  
- Regidor d’Esports i president per delegació de l’Alcaldia. 
- Representant del PP 
- Representant de EUPV 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Centre Excursionista Muro 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del Muro CT 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig” 
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro 
- Representant del GRD Handbol Muro 
- Representant del Club Triatló Trimuro 
- Representant del Moto Club Muro 
- Representant de l’Atlètic Muro Femení CF. 

 
No hi assisteixen: 

- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del G. Pesca El Talpó 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del CP El Bracal  
 

Excusa l’assistència: 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Coordinador d’Instal�lacions Esportives 
- Representant del Ciclista Muro 
- Representant del PSOE 

 
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 27 D’OCTUBRE DE 2011 
 



 

 

S’aprova per unanimitat l’acta anterior a falta d’afegir en l’acta anterior el representant 
d’EU. 

 
2.- PREMIS A L’ESPORT 
 
 El regidor d’Esports comença dient: “Com sabeu, el termini per a presentar les 
candidatures va finalitzar el 19 de desembre i hui hem d’elegir el jurat. Vos recorde les 
candidatures que s’han presentat: 
Millor entitat esportiva: 

-  MURO CF 
- CLUB FRONTENNIS MURO PENYA FRARE 

Millor esportista individual: 
- Aida Martinez Sanjuan (tennis) 
- Nadia Garcia Bosch (hoquei patins) 
- Fco. Javier Solbes Selles (frontennis) 

Millor promesa 
- Joan Belvis Reig(motocros) 
- Claudia Sellés Ballester (patinatge artístic) 
- Sergio Aran Martinez (futbol) 
- Martin Saez Llacer (kàrting) 
- Ignacio Gonzalbez Lloria (tennis) 
- Laia Cloquell Lefler (patinatge artístic) 
- Leandre Ferrandiz Crespo (futbol) 

Menció Especial: 
A Juan Oltra Senabre, tota una vida dedicada al futbol. Ha sigut jugador durant del 
Muro CF des d’Infantils fins a Amateur. També ha sigut entrenador des de categories 
inferiors fins al primer equip. Directiu i secretari tècnic del Muro CF. Actualment jugador 
del Muro Veterans, i fa diverses funcions, entrenador, encarregat, etc.  

També s’han presentat 10 esportistes que opten a una de les 8 beques valorades en 400€ 
cadascuna, i que són; Sergio Aran Martínez, Ignacio Gonzalbez Lloria, Joan Belvis Reig, Claudia 
Selles Ballester, Joan Pascual López, Laia Cloquell Lefler, Nadia García Bosch, Leandre Ferrandiz 
Crespo, Martín Sáez Yacer i Lia Ballester Valls. 
Tornant al tema dels Premis, l’any passat vam donar el Premi JEM a Tafarel, enguany heu 
pensat en algú o no el donem?. També com vos he dit abans, hem de triar el jurat, i com ja 
sabeu, no pot estar representat en cap candidatura. 
El jurat està compost per: 
Un representant de l’ARCD Tiempo Libre 
Un representant del Club Handbol Femení Muro. 
Un representant del Club Pilota Valenciana Muro. 
Un membre del mitjans de comunicació, Antonio Pellicer. 
 
 
3.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 El regidor d’Esports comença dient que sols volia comentar-los que la subvenció als club 
es pagarà la propera setmana. 
 El representant d’EU pregunta per què les dependències del Poliesportiu són gratuïtes i 
la Piscina no. 



 

 

 El regidor d’Esports contesta dient que són decisions polítiques, i que el fet de no posar 
carnet de pistes és perquè no es pot controlar la gent ja que les instal�lacions no estan ben 
tancades. 

El representant de l’ARCD Tiempo Libre Muro pregunta quan es pagarà la subvenció del 
Sol a Sol. 

El regidor d’Esports contesta dient: “Cada Junta vos comente que cada vegada ens 
posen més problemes des de l’Ajuntament i en la subvenció del Sol a Sol no hi ha unes bases 
aprovades i per això està tot parat”.  
  

I no havent-hi més assumptes a tractar, per ordre de la presidència es va alçar la 
sessió, a les 20.30 hores del dia indicat, 22 de desembre de dos mil onze, de la qual per mi, el 
secretari, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  

 


