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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS 
DE 25 D’OCTUBRE DE 2007 

 
 A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores 30 minuts del dia 25 d’octubre de 2007 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 Centre Excursionista 
- Representant del Muro CT 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Representant del Muro Futbol Sala 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Grup Municipal Socialista 
- Representant del Club Esquí Muro 
- Representant del G. Pesca de Talpó 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant del Grup Municipal Popular 
 

 
No hi assisteixen: 

- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Petanca Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del Club Ciclista Muro 
- Representant de la UE Inter 
- Representant del CP Montcabrer. 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del Club Pilota Muro  
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del Club Frontenis Muro 
- Representant del Club Voleibol Muro 
- Representant del CP El Bracal  

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

els punts següents de l’Ordre del Dia: 
 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE  19 DE JULIOL DE 2007. 
 

 El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Medi Ambient i Noves 
Tecnologies pregunta si hi ha alguna cosa a dir sobre l’acta anterior. 

 Com que no hi ha cap modificació s’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la 
sessió de 19 de juliol de 2007. 
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2.- PREMIS A L’ESPORT. 
 
 El regidor delegat d’Esports comença dient que tant les bases dels premis com de les 
beques no varien. També comenta que havia pensat posar el mateix jurat per als dos actes, si no 
teniu cap problema. 
 El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro diu que no estaria malament però potser 
coincideix algun nominat amb algun membre del jurat. 
 El regidor d’Esports comenta que la data límit per a presentar candidatures és el 18 de 
desembre. 
 El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro diu que seria millor elegir un reserva en el 
jurat per si algú coincideix. 
 El regidor d’Esports respon dient que s’esperarem a tenir totes les candidatures i farem una 
Junta Extraordinària. També diu que en les beques continuarà col�laborant una entitat privada i 
que és Muestrarios Gandia. 
 El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro pregunta que per què no es fan beques per a 
majors de 18 anys. 
 El regidor d’Esports contesta dient que les beques estan enfocades per a l’esport base. 
 El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que hi ha 2 punts que són 
incoherents. 

El representant del Muro CT comenta que és contradictori que en les bases pose que si un 
esportista rep les beques ja no ha de rebre altra subvenció, i recorde que en la Junta anterior 
l’alcalde ens va insistir que hem de demanar totes les subvencions possibles. 

El regidor d’Esports contesta dient que el que es vol dir és que no pot rebre el mateix 
concepte en dues entitats diferents. Continua dient que ho consultarà al secretari per a no tenir 
cap dubte. 

El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro diu que el punt C tampoc és coherent. 
El regidor d’Esports contesta dient que la intenció de les beques és la d’ajudar però si 

anem mirant tant els requisits no farem res. Torna a dir que la intenció és la d’ajudar 
econòmicament, i que no tots els punts es compleixen com va passar l’any passat en el punt de la 
renda. 

El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que no veu bé els punts b) i c) i que 
s’haurien de modificar. 
 El regidor d’Esports contesta dient que es fa una votació i així sabrem si la Junta vol 
modificar el punt o no. Per majoria absoluta no es modifica el punt b) i c). Continua dient que 
s’aproven les bases amb el patrocini de Muestrarios Gandia. 

El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) diu que hi ha un error en el 4t 
punt, requisits socioeconòmics, ja que posa 2005 i hauria de ser 2006. 

El regidor d’Esports contestat dient que amb eixa modificació s’aproven les bases. El jurat 
es farà en la Junta Extraordinària de desembre i vos convide a presentar candidatures. La gala dels 
Premis a l’Esport, si vos pareix bé la faríem el proper 9 de febrer a les 20 hores. 
  El representant del Grup Municipal Popular diu que millor si la fem el 8 divendres. 

La representant del Grup Municipal Socialista també diu que és millor fer-la divendres. 
El regidor d’Esports diu que es modifica la data al dia 8 de febrer. 
 

 
 
 
 
3.-INFORME D’INSTAL�LACIONS  
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 El regidor d’Esports comenta que es faran a principi d’any els 4 vestidors els quals podran 
ser utilitzats pels d’hoquei, futbet i frontennis, com també es farà el cobriment de la grada de la 
LLometa. També estic mirant de fer un llavat de cara als vestidors de la pista central.  
 El representant del Grup Municipal Popular diu que els vestidors de la pista central estan 
molt, molt, molt malament. 
 El regidor d’Esports contesta que també hem demanat una subvenció per a acabar els 
altres vestidors de la Llometa. 
 El representant del Club Patí Muro diu que ja fa uns anys ens van prometre que ens 
tancarien la pista d’hoquei.  

El regidor d’Esports contesta dient que el primer pas és fer els vestidors  
 El representant del Club Patí Muro contesta dient que el primer pas seria fer el tancament i 
després els vestidors. 

El regidor d’Esports contesta una altra vegada que el primer pas és fer els vestidors i així 
ho farem. 

El representant del Club Patí Muro comenta que fa 6 anys ens van dir que ho farien i no ho 
han fet. 

El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro diu que fa 25 anys que ens banyem i tots els 
caps de setmana som 350 esportistes, i per a mi es més prioritari fer uns vestidors. 

El representant del Grup Municipal Popular diu que també per a ell és més prioritari fer els 
vestidors. 

El mateix pensa la representant del Grup Municipal Socialista. 
El representant del Grup Municipal Popular pregunta que per què no es demanen 

subvencions per a fer infraestructures.  
El regidor d’Esports contesta dient que sí que es demanen però que és difícil rebre 

subvencions. 
El representant del Club de Pesca pregunta que per què no s’obrin els vestidors de la pista 

central. 
El regidor d’Esports contesta dient que ho té en compte. 
El representant del Club de Tennis comenta que si s’ha de fer una Junta operativa s’hauria 

de treballar de manera diferent i no mirar-se cadascú els seus assumptes i sí el conjunt. 
El regidor d’Esports contesta dient que això seria la millor cosa. Per eixe mateix motiu he 

deixat apartats un poc els estatuts de la Junta ja que vull mirar com funciona la Junta i després ja 
convocaria una Junta Extraordinària per a tractar solament eixe tema. 

El representant del Centre Excursionista diu que vinc soles per compromís per res més, ja 
que s’ha comprovat que quasi tots miren soles els seus assumptes. 
 
 
4.-INFORME DE LA REGIDORIA D’ESPORTS 
  
 El regidor d’Esports comenta que en l’actualitat en les EEMM tenim un total de 450 
esportistes i que tenim 4 equips de futbol sala, 3 de futbol 7 i un de bàsquet. 
 El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro pregunta que si tots estan en els Jocs 
Escolars. 
 El regidor d’Esports contesta dient que sí. Continua dient que la guia de l’Esports no la 
presentarem fins a octubre i també tindrem el patrocini de Muestrarios Gandia. 
 Per una altra he de dir que totes aquelles entitats que tinguen clau d’aquest edifici que 
quan acaben l’activitat que tanquen la porta amb clau. Per a acabar, els informes dels convenis, 
davall el punt de vista de la Regidoria és molt positiu però sempre es pot millorar. 
 El coordinador d’activitats pregunta que si en els reunions que tenen els clubs els 
representants de cada club comenten tot el que es diu en les Juntes d’Esports. 
 El representant del Club d’Atletisme Les Llebres diu que enguany amb el tema dels horaris 
de futbet ha sigut un desastre. 
 El regidor d’Esports contesta dient que l’any que ve hi haurà uns horaris fixos. 
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 El representant del Muro CT comenta que seria bo fomentar l’esport en els col�legis però 
amb l’ajuda de la Regidoria d’Esports. 
 El regidor d’Esports contesta que per part de la Regidoria cap problema. 
 El representant del Club Patí Muro diu que ja ho vaig comentar amb el coordinador 
d’activitats i ell no em va posar cap problema. 
 El representant del Muro CT comenta que ells estan dispostos a col�laborar amb els 
col�legis mitjançant la col�laboració dels coordinadors. Pregunta també si seria possible que les 
convocatòries per a Les Juntes s’enviaren per correu electrònic. 
 El regidor d’Esports contesta dient que per ara no ja que fins que no tinguem la firma 
electrònica no es pot fer. 
 El representant del Muro CT pregunta que si l’acte dels Premis a l’Esport qui l’organitza. 
 El regidor d’Esports contesta dient que la Regidoria d’Esports però que estem oberts a 
propostes. 
 El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta que si es podria penjar 
en la web l’ordre del dia de la Junta. 
 El regidor d’Esports contesta dient que si ho reps en mà per a què la vols en la web. 
 

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

a les 21.56 hores del dia indicat, vint-i-cinc d’octubre de dos mil set, de la qual per mi el secretari, 
s’alça la present acta de la qual done fe i certifique. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  

 


