
 

 

ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL 
DEL 26 D’ABRIL DE 2011 

 
 A la Vila de Muro d’Alcoi, a les 20.00 hores del dia 26 d’abril 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: 
 

- Regidor d’Esports i president per delegació de l’Alcaldia. 
- Coordinador d’activitats esportives  
- Representant del Muro CF  
- Representant del Club Bàsquet Muro 
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres 
- Representant del Club Muro Bàsquet Almoroig 
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del Moto Club Muro 
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del Club Centre Excursionista Muro 
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro. 
- Coordinador d’instal�lacions esportives 
- Representant del Club Escacs Muro 
- Representant de l’Atlètic Muro Femení CF. 

 
No hi assisteixen: 

- Representant de Mawashi-Kan 
- Representant del Muro CT 
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) 
- Representant del Club Automodelisme 
- Representant del G. Pesca El Talpó 
- Representant del PP 
- Representant del Club Patí Muro 
- Representant del PSOE 
- Representant del Club de Caçadors “La Primitiva” 
- Representant del CP Montcabrer 
- Representant del CP El Bracal  
- Representant del Club Frontenis Muro 
 

Excusa l’assistència: 
- Representant de l’IES Serra Mariola 
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro 
- Representant del Ciclista Muro 

 
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 20 DE DESEMBRE DE 2010 
 

El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Cultura i Noves Tecnologies, 
pregunta si es vol fer cap rectificació de l’acta anterior, i s’aprova per unanimitat l’acta anterior. 

 
 



 

 

2.-SOL A SOL. 
 
 El regidor d’Esports comença dient: “Ja s’han tret les bases del Sol a Sol i el proper 27 
de maig finalitza el termini per a presentar els cartells. Les bases estan penjades a la web de 
vilademuro com tota la informació referida a l’esport murer i vull comentar-vos també, que fins 
al dia 30-31 de maig teniu de temps per a presentar els horaris per al Sol a Sol.” 

El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro contesta: “Nosaltres no tindrem els 
horaris per a eixe dia”. 

El regidor d’Esports contesta dient: “Almenys feu el possible per tindre’ls el més aviat 
possible, d’acord. Per altra banda, vull recordar-vos que com tots els anys intenteu complir els 
horaris marcats per a no retardar res, i ja per últim, vull dir-vos que la subvenció per al Sol a 
Sol serà de 3.600€.” 

El representant de l’ARDC Tiempo Libre pregunta: “La final de futbol sala, a les 20.00 
hores, i en la pista central, no?.” 

El regidor d’Esports contesta dient: “Sí, com sempre, el que hem de vore és quadrar les 
diferents exhibicions.” 

El representant del Club d’Escacs Muro pregunta: “L’entrega de trofeus serà a les 21.00 
hores?.” 

El regidor d’Esports contesta dient: “Sí, i la farem en la pista central.”  
El representant de l’ARDC Tiempo Libre comenta: “M’agradaria que no participara cap 

esportista menor ja que ells ja tenen les XII Hores Esportives”. 
El regidor d’Esports contesta dient: “Normalment no hi participa cap menor i si ho fan, 

són en les exhibicions. De totes formes, no crec que passe res si hi ha algun menor que 
participa”.  
  
3.- SUBVENCIONS, ANUALITAT 2011. 
 
 El regidor d’Esports comenta: “La subvenció d’enguany serà de 22.000 € ja que estan 
excloses el conveni del Patí i el del Club Muro Bàsquet Almoroig. Respecte a les bases de les 
subvencions hi ha unes petites rectificacions i que són les següents: Les sol�licituds, segons el 
model que s’adjunta en l’Annex II, hauran de presentar-se obligatòriament en el Registre de 
l’Ajuntament, en horari de 9.00 a 14.00 hores fins al 27 de maig de 2011. No s’hi admetrà cap 
sol�licitud presentada després del termini assenyalat. Les subvencions es faran efectives 
després de presentar en el Registre de l’Ajuntament un model de sol�licitud, adjuntant-hi el 
número de compte del club i juntament amb els justificants de les despeses realitzades en 
l'exercici de l'activitat subvencionada i referits a la temporada 2010/2011 (setembre 2010 – 
agost 2011), dins del termini comprés entre la notificació de la subvenció concedida i el 31 
d’agost. Vull dir-vos que no us espereu al 31 d’agost per a justificar la subvenció perquè com 
més tardeu a presentar-ho, més tardareu a cobrar-ho. El millor seria que ho presentàreu abans 
de juliol perquè entre per Junta de Govern.” 
 El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta: “En el punt quart posa...en 
competicions oficials... i nosaltres no som una competició oficial.” 
 El regidor d’Esports contesta dient: “Ja, però feu una competició local que sí que es 
puntua.” 
 El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro pregunta: “Com està el tema del registre 
de clubs en l’Ajuntament.” 
   El regidor d’Esports contesta dient: “N’hi ha una tercera part que ja està registrada. De 
totes formes, ja fa uns 2 mesos que està paralitzat perquè la tècnica que estava ja no està i 
han hagut de traure la plaça, amb tot el que això comporta. També estan modificant els 



 

 

documents per part del Consell Valencià de l’Esport per a un nou club i entre unes coses i altres 
està un poc parat el tema però torne a dir que ja queden poquets clubs per a registrar-se.” 
S’aproven per unanimitat les Bases de les Subvencions, anualitat 2011. 
 
4.- INFORME REGIDORIA. 
  
 El regidor d’Esports comenta dient: “Les XII Hores Esportives seran el proper 28 de 
maig, ja estan en marxa els cartells, un dels quals serà elegit com a guanyador el proper 3 de 
maig. Enguany com a novetat es realitzarà una exhibició de multiesport, també es realitzarà 
una exhibició de gimnàstica artística-rítmica, i per últim, es competirà a escala prebenjamí, en 
la modalitat de futbol sala. 
 El representant del Club d’Escacs Muro pregunta: “L’edat màxima és de 16 anys, no?”. 
 El regidor d’Esports contesta dient: “Sí, fins a 16 anys. Canviant de tema, les 
preinscripcions per als cursets de natació ja estan en marxa i vull dir-vos que el sorteig de la 
lletra es realitzarà el dia 19 de maig. També hem fet una preinscripció per a les escoles 
esportives per a orientar-se cara a la temporada vinent. En la mateixa preinscripció, fem 
referència a les noves modalitats que volem ofertar, com handbol, escacs, frontennis... La 
filosofia que volen tindre és crear escola en totes les modalitats esportives perquè tots els clubs 
tinguen la seua base.”    
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
  
 El representant del Muro CF pregunta: “Hi ha 2 clubs de bàsquet o és que hi ha un 
error en l’acta anterior?”. 
 El regidor d’Esports contesta dient “Hi ha dos clubs, el que passa és que falta afegir 
Almoroig a un d’ells”. 
 El representant del Atlètic Muro Femení CF pregunta “com es fa un conveni”. 
 El regidor d’Esports contesta: “Primer de tot ha d’haver una base de la modalitat en 
concret i després el club que firma un conveni ha de seguir les directrius que marca la 
Regidoria, que va des de la programació anual fins que el club “X” ha de promoure el seu 
esport en els col�legis. De totes formes, sabeu que el conveni és públic i el podeu vore quan ho 
desitgeu, tan sols heu de dir-ho”.  
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, per ordre de la presidència es va alçar la 
sessió, a les 20.44 hores del dia indicat, 26 d’abril de dos mil onze, de la qual per mi, el 
secretari, s’alça la present acta. 

 
EL PRESIDENT     EL SECRETARI  


