
ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL
DEL 30 DE JUNY DE 2015

A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20.00 hores del dia 30 de juny de 2015 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 
- Alcalde president
- Coordinador d’activitats esportives
- Coordinador d’instal·lacions esportives
- Representant del PSOE
- Representant Compromís
- Representant del G. Pesca El Talpó
- Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro
- Representant del Club Pilota Valenciana Muro
- Representant del Ciclista Muro
- Representant del Club Patí Muro
- Representant del Club BTT Matzem 
- Representant del Club Triatló Trimuro
- Representant del CRAC Rugby
- Representant de l’Atlètic Muro Femení CF
- Representant del Club Centre Excursionista Muro
- Representant del Club Escacs Muro
- Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7)

No hi assisteixen:

- Representant del Muro CF 
- Representant del Club de Caça “La Primitiva”
- Representant del Muro Handbol femení
- Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig”
- Representant del Club d’Atletisme Les Llebres
- Representant del Muro Veterans 
- Representant del Club Frontenis Muro “Penya el Frare”
- Representant del Club Automodelisme
- Representant de Mawashi-Kan
- Representant de l’IES Serra Mariola
- Representant del CP Montcabrer
- Representant del CP El Bracal 
- Representant del Muro CT
- Representant del Club Bàsquet Muro
- Representant del PP

Excusen l’assistència
- Coordinador d’instal·lacions esportives



Abans de començar la  Junta,  l'alcalde, Francesc  Valls,  ens comenta que:  “Com tots
sabeu, ha entrat un nou equip de govern, i jo com a alcalde-president de la Junta vos dic que
tenim moltes ganes de fer coses per a l'esport i que necessitem la vostra ajuda perquè tot vaja
millor. Jo intentaré vindre a les juntes esportives però de totes formes delegue en ell com a
president de la Junta. 

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 DE L'1 D'ABRIL DE 2015

El representant del  l’ARDC Tiempo Libre Muro comença dient que: “No estic d'acord
amb l'acta anterior ja que jo no vaig rebre les bases del Sol a Sol, i per tant, no estic conforme
amb el repartiment de la subvenció.” 

S'aprova l’acta anterior amb l'apunt que ha comentat el representant de l’ARDC Tiempo
Libre Muro.

2.- SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS, ANUALITAT 2015.

El regidor d’Esports comença dient: “Vos hem enviat el repartiment de les subvencions
amb les quantitats que rebrà cada club o associació esportiva.  Ara haureu de presentar les
factures per a justificar la subvenció, i sols vos vull dir una cosa, serem estrictes a l'hora de
vore tota la documentació,  si  algú no ho presenta com toca es quedarà fora.  Vos dic com
queden les subvencions,

 

 



Vull comentar-vos que tenim pendent modificar algunes coses de les bases perquè hi ha coses
que no m'agraden, com també dels convenis. Enguany no, però per a l'any vinent estem mirant
la possibilitat de posar els convenis juntament amb la resta de clubs, o siga, la partida de les
subvencions augmentarà ja que estaran tots els clubs dins del mateix sac”

S'aprova per unanimitat el repartiment de les subvencions als clubs esportius, anualitat 2015.

3.- SUBVENCIÓ SOL A SOL

El regidor d’Esports comença dient: “ Vos anomene les subvencions del Sol a Sol que
rebran els clubs, 

Com heu pogut sentir, l'associació ARCD Tiempo Libre no rebrà cap subvenció per no complir
les bases igual que el Club Les Llebres Muro, que abans no vos he comentat, enguany no rebrà
cap subvenció, per no presentar la sol·licitud.”

L'alcalde comenta que “el que és bo és que les subvencions estan taxades i ho teniu tot
ben explicat en les bases”

El representant del l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que: ”No estic conforme amb el
repartiment, el Futbol 7 posa que 19 hores realitzades i 40 àrbitres.”

El representant de l'associació AJECO Tio Pep respon que “els partits duren 40 minuts i
no 60 minuts “

S'aprova per unanimitat el repartiment de les subvencions del Sol a Sol esportiu, anualitat 2015.

3.- INFORME DE LA REGIDORIA

El regidor d'Esports comenta que: “Vull dir-vos que estaré tos els dijous de 19.30 fins a
les 21 hores en el despatx de la Regidoria, el que hi ha ací a la casa de ferro per si algú vol
parlar amb mi de qualsevol cosa, ja sabeu que em podreu trobar tots els dijous, si no és que
tinc alguna reunió fora però ja vos dic que faré tots els possibles per a estar.



L'alcalde comenta que: “En el Sol a Sol un esportista va tindre un accident esportiu i al
final l'Ajuntament es farà càrrec del cost de la intervenció, tenia un xicotet esquinç, però vos
demane que tots els clubs i associacions que participen en el Sol a Sol tinguen una assegurança
d'accidents. Vos ho dic perquè a partir d'ara, qualsevol activitat que es realitze al Poliesportiu,
l'organitzador haurà de presentar una assegurança per a poder-la realitzar.”
    El representant del l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que: “Nosaltres l'assegurança
que tenim finalitza en el Sol a Sol per a evitar aquest problema”.

El representant del Club de Muntanya les Llebres comenta que: “Nosaltres tenim una
assegurança que ens cobreix tota activitat que fem”

La representant de l’Atlètic Muro Femení CF pregunta que: “Si convidem a un equip a
les 24 hores, també hem d'assegurar-lo?”

L'alcalde respon que: “Sí, per descomptat”.

3.- PRECS I PREGUNTES

El regidor d'Esports comenta que:  “En el tema de les subvencions,  com vos  he dit
abans, la idea és llevar els convenis i incloure'ls en la bossa comú de subvencions. Es faria un
conveni que durara mig any, perquè els clubs amb conveni entraren a formar part de la dita
bossa i, com no, la partida pressupostària es modificaria i s'augmentaria considerablement.”

El representant del Club Pilota Valenciana Muro comenta que: “Cada club és diferent i
les despeses canvien molt, el nostre material és caríssim i les instal·lacions que tenim no estan
cuidades.”

El representant de l'associació AJECO Tio Pep comenta que: “Es podria fer una reunió
amb tots els equips implicats a La Llometa per a vore el tema d'entrenaments i  horaris de
partits.”

 El regidor d'Esports contesta dient: ”La farem, cap problema.”
 El representant del l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que: “En el Sol a Sol no ens va

paréixer bé que l'exhibició es fera a la mateixa hora que la final de futbol sala, com tampoc ens
pareix bé que hi haja menors en la dita exhibició, és una falta de respecte a nosaltres.”  

La representant del Club Patí Muro respon que: “L'horari ens el va facilitar la Regidoria,
ens van dir que a les 19.30 es fera l'exhibició, nosaltres ens vam retardar 15 minuts. És més,
volia comentar que si l'any que ve podem ser nosaltres els que tanquem el Sol a Sol amb la
nostra exhibició”.

  El representant del l’ARDC Tiempo Libre Muro contesta dient que: “Torne a repetir que
hi ha una edat mínima per a poder competir en el Sol a Sol, el mateix hauria de ser per a les
exhibicions.”
................

El  representant  del  CRAC rugby  Alcoià-Comtat  comenta  que:  “El  proper  dia  19  de
setembre es realitzarà un partit internacional entre la selecció espanyola i la selecció italiana, i
vos convide a tots que vingueu al partit.” 
  

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la
sessió, a les 20.46 hores del dia indicat, 30 de juny de dos mil quinze, de la qual per mi, el
secretari accidental, s’alça la present acta.

EL PRESIDENT EL SECRETARI


