
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 25 D’ABRIL DE 2013 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20.00 hores del dia 25 d’abril 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 Muro CF  
- Representant del Club Centre Excursionista Muro 
- Representant del Club de Caça “La Primitiva” 
- Representant del Muro Veterans(per delegació) 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro 
- Representant del Club BTT Matzem (per delegació) 
- Representant de l’Atlètic Muro Femení CF 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant del Club Frontenis Muro “Penya el Frare” 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del GRD Handbol Muro 
- Representant del Club Triatló Trimuro 

 
No hi assisteixen: 

- Representant d'EUPV 
- Representant del PSOE 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig” 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Club Pilota Valenciana 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  
 

Excusen l’assistència: 
- Representant del G. Pesca El Talpó 
- Representant del Muro CT 
- Representant del PP 
- 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 22 DE GENER DE 2013 
 

El regidor d’Esports comenta que: “A partir d’ara les convocatòries es faran mitjançant 
el correu electrònic”.  

S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 
 
2.- GALA DE L’ESPORT 
 
 El regidor d’Esports comença dient: “Vos hem enviat les bases de les subvencions i vos 
hem marcat les modificacions que hem fet i que són; en l’annex I, els percentatges els hem 
modificat i passen a ser els següents; 
 

QUANTITAT FIXA MÍNIMA PER CLUB 15% 
ESPORTISTES MAJORS DE 18 ANYS 10% 
ESPORTISTES MENORS DE 18 ANYS 30% 
PRESSUPOST 5% 
ACTIVITAT ESPORTIVA 25% 
AJUDA A L’ESPORT 15% 

 
Com podeu vore, des de la Regidoria el que volem incentivar és l’activitat esportiva i per això 
hem augmentat considerablement el percentatge a un 25%, perquè els clubs organitzen més 
activitats en el poble. També hem modificat el quadre que hi ha en l’ajuda a l’esport i passa a 
ser el següent: 
  

 
 

En 
aquest

s 
requadre hem llevat el campionat nacional i el campionat local i hem redistribuït les quantitats 
ja que el nombre de punts ha baixat. I per últim, vull dir-vos que els diners són 15.000€. Què 
vos pareix la proposta? 
 
S’aproven per unanimitat les bases de les subvencions als clubs, anualitat 2013. 
 
Per una altra banda, m'agradaria dir-vos que els convenis amb els clubs continuen igual, i que 
són; Muro CF, que gestiona conjuntament amb la Regidoria la modalitat de Futbol, el Club Patí, 
gestiona les modalitats de Patinatge Artístic, Hoquei Patins i Multiesport, el  Club Bàsquet Muro 
gestiona el Bàsquet, la Gimnàstica Artística i la Gimnàstica Rítmica, el Club Escacs Muro, els 
Escacs, el Club Pilota Valenciana Muro, la Pilota Valenciana i el G.E. d’Atletisme les Llebres, 
l’Atletisme. 
 
3.- SOL A SOL 
 El regidor d’Esports comenta que: “Les dades per al Sol a Sol seran el 21 i 22 de juny, 
les bases del cartell ja estan publicades, o siga que si teniu algun conegut que estiga interessat 
ja li ho podeu dir. El tema de la subvenció per al Sol a Sol, ja estan les bases redactades i són 
les mateixes que les de l’any passat, modificant-ne les dades. Enguany la subvenció puja a 
2.880€, i com ja sabeu, heu de fer el mateix procediment que en les subvencions a clubs. Ja 
vos enviarà un correu Pau i vos dirà quan podeu començar a presentar les sol�licituds. Per 

POSICIÓ 1r 2n 3r 
Campionat nacional 9 8 7 
Campionat autonòmic 6 5 4 
Campionat provincial 3 2 1 



 

 

últim, vull demanar-vos que presenteu al més aviat possible els horaris per a començar a 
quadrar les pistes.” 
 El representant del Club Frontennis Muro pregunta:” El tema dels patrocinadors per al 
Sol a Sol, com està?” 
 El regidor d’Esports contesta: “Cada club és lliure de dur el patrocinador que vulga” 
 El representant del Club Frontennis Muro comenta: “És que tenim un patrocinador que 
ens vol pagar les pilotes, els trofeus i la resta de despeses” 
 El regidor d’Esports contesta: ”L’únic que heu de saber és que no podreu justificar eixes 
despeses.” 
 El representant del ARCD Tiempo Libre pregunta: “En l’entrega de trofeus del Sol a Sol, 
només s'haurien de donar els trofeus del Sol a Sol i no els de tot l’any.” 
 El regidor d’Esports contesta: ”Si voleu ho llevem però el que heu de saber és que eixe 
dia no s’entregarà cap trofeu, només els del Sol a Sol. De totes maneres, jo sóc partidari 
d’entregar tots els trofeus junts, els de la Lliga i els del Sol a Sol. Però ho torne a repetir, si 
voleu, ho llevem.” 
 La representant de l’Atlètic Muro Femení CF comenta: “Jo els entregaria tots junts.” 
 El representant del Club Frontennis Muro comenta: “Jo també els entregaria tots junts.” 
 El regidor d’Esports contesta: ”Al final es donaran tots els trofeus junts, tant els de la 
Lliga com els del Sol a Sol.” 
 La representant del Club Handbol Muro pregunta: “Si volem demanar horari per al Sol a 
Sol, com ho fem? És perquè no ens passe igual que l’any passat.” 
 El coordinador d’instal�lacions contesta: “Heu de fer una sol�licitud i després presentar 
propostes d’horaris i entre tots els implicats en la mateixa instal�lació arribar a una solució.” 
 La representant del Club Handbol Muro contesta: “És que l’any passat ja ens va passar i 
ens van tocar les pitjors hores de tot el Sol a Sol, i enguany no volem que ens passe.” 
 El regidor d’Esports contesta: ”El millor seria que estigueren els horaris tan prompte 
com fóra possible per a quadrar-ho tot.” 
  
 
4.- INFORME DE LA REGIDORIA 

El regidor d’Esports comenta: “El dia 25 de maig són les XII Hores Esportives, i vull 
donar les gràcies als clubs que hi participen i que formen part d’aquest esdeveniment esportiu. 
Estem mirant la possibilitat de modificar l’hora d’entrega de trofeus ja que coincideix amb la 
final de la Champions. En un principi, l’entrega de trofeus serà a les 19.45 però no està 
totalment tancada. Respecte al tríptic de les EEMM, estem a punt de traure’l perquè els xiquets 
s’hi apunten. Vos recorde que si algun club vol fer un conveni i vol traure alguna modalitat nova 
que ho diga. Per altra banda, ja estan en marxa les preinscripcions per als cursets de natació, 
que finalitzen el dia 24 de maig. Respecte a la piscina, vos comente com tots els anys, que des 
de la Regidoria la nostra prioritat són els cursets de natació i que el bany lliure és secundari. De 
totes maneres, intentarem en la mesura que siga possible que si podem obrir la piscina a les 
13.15 millor que a les 14.00. També hem estat barallant la possibilitat de fer un conveni amb el 
Club de Tennis, perquè en les hores de cursets la gent puga banyar-se allí però per problemes 
burocràtics no es podrà fer. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES  
 El representant del ARCD Tiempo Libre comenta: “Dissabte l’aigua calenta de la pista 
central no funcionava.” 
 El coordinador d’instal�lacions contesta: “Ja ho sé, no hi havia gasoil. De totes maneres, 
hi ha més vestidors.” 



 

 

 El representant del ARCD tiempo libre pregunta: “Els vestidors d’hoquei sempre tenen 2 
tancats.” 
 El regidor d’Esports contesta: “Cal tindre en compte que per una hora no podem obrir 
tots els vestidors i embrutar-los, però si són més d’una hora ho tindrem en compte i els 
obrirem, cap problema.” 
 El representant del ARCD Tiempo Libre pregunta: “Segons les regles de futbol sala les 
porteries no han d’estar clavades a terra i la porteria de la pista central està completament 
clavada a terra”. 
 El regidor d’Esports contesta dient: “Mirarem de solucionar el problema”.  

  
I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la 

sessió, a les 20.50 hores del dia indicat, 25 d’abril de dos mil tretze, de la qual per mi, el 
secretari accidental, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI ACCIDENTAL  

 


