ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL
DEL 15 DE MARÇ DE 2010
A la Vila de Muro d’Alcoi, a les 20 hores del dia 15 de març de 2010 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’installacions esportives
Representant del PSOE
Representant del Muro CF
Representant del Club Pilota Valenciana Muro
Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro.
Representant del Club Bàsquet Muro
Representant del Club d’Atletisme Les Llebres
Representant del Muro Bàsquet
Representant del Club Patí Muro
Representant del Ciclista Muro
Representant de la UE Inter
Representant del Club Frontenis Muro
Representant del Club Automodelisme
Representant del G. Pesca El Talpó
Representant del Club BTT Matzem
Representant del Moto Club Muro
Representant del Club Voleibol Muro
Representant del Club Centre Excursionista Muro
Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7)
Representant del Club Escacs Muro

No hi assisteixen:
- Representant
- Representant
- Representant
- Representant
- Representant
- Representant
- Representant
- Representant

de Mawashi-Kan
del Club de Caçadors “La Primitiva”
del Club Esquí Muro
del Muro Veterans
del CP Montcabrer
de l’IES Serra Mariola
del CP El Bracal
del Muro CT

Excusa l’assistència:
- Representant del PP

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 15 DE DESEMBRE DE 2009
El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Cultura i Noves Tecnologies, i
pregunta si es vol fer cap rectificació de l’acta anterior, i com que no hi ha cap modificació,
s’aprova l’acta anterior.
2.- SUBVENCIÓ 2010.
El regidor d’Esports comença dient “com podeu vore vos hem passat les bases de les
subvencions 2010 i uns dels punts que hem modificat és el punt 2 i que diu que… Podran

sollicitar aquestes ajudes les entitats i els clubs esportius sense ànim de lucre degudament
legalitzats i inscrits en els registres corresponents (Consell Valencià de l’Esport i Ajuntament de
Muro), amb domicili social fixat a Muro i l’activitat de les quals s’exercisca principalment en
aquest municipi... Aquell club que vol rebre una subvenció ha d’estar al corrent tant amb
Conselleria com amb l’Ajuntament. Actualment sols hi ha 9 clubs inscrits en l’Ajuntament de
Muro de 25 clubs que formen la Junta Esportiva Municipal”.
El representant del Grup d’Esplai d’atletisme Les Llebres pregunta “si nosaltres no
estem inscrits en l’Ajuntament de Muro.”
El regidor d’Esports contesta dient que no.
El representant del Grup d’Esplai d’atletisme Les Llebres comenta “nosaltres ho hem
enviat al Consell Valencià de l’Esport.”
El representant del Club Pilota Valenciana Muro pregunta “a on estan els impresos per a
inscriure’s en l’Ajuntament”.
El regidor d’Esports comenta que “cal anar a l’Ajuntament, preguntar per Júlia de
Secretaria i ella ens indicarà els tràmits que s’han de fer per a registrar-se en l’Ajuntament.
Torne a repetir que si apliquem la llei, sols rebrien subvenció 9 clubs esportius”.
El representant del C. Centre Excursionista Muro diu que “els clubs que no s’han inscrit
no haurien de rebre la subvenció”.
El representant del Club de Pesca “El Talpó” comenta que “el que diu el representant
del Club Centre Excursionista Muro ja fa dos anys que estem dient-ho i res de res”.
El regidor d’Esports contesta dient “a vore si en la propera Junta Esportiva Municipal hi
ha més clubs esportius inscrits en el registre de l’Ajuntament.
Continuant amb les modificacions de les subvencions, s’han modificat les dates d’entrega de les
sollicituds i que serà el proper dia 30 d’abril de 2010, com també la data de finalització per a
presentar la justificació econòmica serà el dia 31 de juliol de 2010. També vos recorde el punt
quart, que diu El club que no organitze cap activitat (a banda del Sol a Sol), sols rebrà l’any
vinent la quantitat fixa establerta. També s’ha modificat la base octava on diu La justificació de

les despeses podrà referir-se a material esportiu, desplaçaments derivats de les competicions
esportives, arbitratges, quotes federatives, trofeus o premis i qualsevol altra despesa
relacionada directament amb l’activitat esportiva objecte del club, incloses les despeses de
manteniment sempre que no hagen sigut subvencionades per ninguna persona física o jurídica.
I per últim, en l’Ajuda a l’Esport, el punt 3, s’ha llevat el tema de participació ja que es
puntuava en l’apartat anterior. Ací estan totes les modificacions per a les bases de subvencions
2010.
El representant del BTT Matzem comenta “nosaltres hem modificat la Junta directiva i
ho hem enviat a Conselleria, eixa modificació consta en l’Ajuntament.”
El regidor d’Esports contesta dient “has de notificar-ho en l’ajuntament i si estàs en
procés d’algun canvi més ho has de notificar per escrit. De totes formes, en la propera Junta
diré quins clubs s’han inscrit en l’Ajuntament”.

El representant del Club Automodelisme Muro comenta “nosaltres no tenim res clar ja
que no hi havia res legal, ni estatuts, ni NIF, ni res de res, i estem fent-ho ara, aleshores què
presentem en el registre”.
El regidor d’Esports contesta dient “vosaltres presenteu el que teniu i poquet a poquet
aneu posant-vos al dia”.
El representant del Club de Pesca “El Talpó” comenta “jo crec que hauríem de fer, que
els clubs que no ho solucionen a temps se li congelara la subvenció fins a que ho posaren al
dia”.
El regidor d’Esports contesta dient “jo sols dic que si ho fem així sols rebran subvenció
9 clubs”.
El representant del Club de Pesca “El Talpó” diu “hauríem de ser radicals en eixe tema”
El representant del Club Bàsquet Muro diu “jo creia que estaven tots legals”.
El representant del ARCD Tiempo Libre Muro comenta “ jo voldria presentar a la Música
com a menció especial”.
EL regidor d’Esports contesta dient “jo no sóc tan radical i m’agradaria deixar per a la
propera Junta a vore si hi ha més clubs inscrits en l’Ajuntament”.
El representant del BTT Matzem pregunta “les dates per a presentar les sollicituds són
eixes no?” .
El coordinador d’installacions contesta “teniu fins el 30 d’abril per a presentar les
sollicituds”.
3.- MODIFICACIÓ SUBVENCIÓ 2011.
El regidor d’Esports comenta “en la Junta passada vam parlar que es posaria un punt
nou i que és... el club que no assistisca al 80% de les convocatòries de la Junta Esportiva

Municipal en la temporada 2010, sols rebrà el 50% de la subvenció (excepte els clubs de nova
creació). Què vos pareix?”.
El representant del Grup d’esplai d’atletisme Les Llebres de Muro pregunta “què es faria
amb els diners que no es reparteixen?”.
El regidor d’Esports contesta dient “no es podrien repartir, al contrari, el club que no
organitze cap activitat esportiva, a banda del Sol a Sol, sols rebrà la quantitat fixa establerta, i
en aquest cas sí que es repartiran els diners amb la resta de clubs”.
El representant del UE Inter veterans comenta “una cosa és que obliguem els clubs a
vindre a les reunions però altra més important és que no estiguen inscrits en l’Ajuntament.”
El regidor d’Esports comenta “hi ha clubs que vénen a totes les reunions i no estan
inscrits en l’Ajuntament”.
El representant de la UE Inter Veterans diu “a mi em pareix bé, però és una contrarietat
que els clubs que ho tenen tot bé no se’ls done i als clubs que no ho tenen bé però sí que van a
les reunions de la Junta sí que se’ls done”.
El regidor d’Esports contesta dient “a mi em sabria mal aplicar-ho al 100% però si algun
dia o bé el secretari o la interventora diuen que ja no es pot fer, i aquest club o aquell altre no
poden rebre la subvenció, ací jo ja no podré fer res de res. Això vull que vos quede clar, perquè
després no hi hagen mal entesos”.
El representant del Muro CF comenta “crec que estem per a potenciar l’esport i que
hauríem de ser més conscients del que estem fent i treballant. Si estem tots junts seria tot
millor per a l’esport murer i no estar mirant què fa aquell club o aquell altre” .
El regidor d’Esports respon dient “estic d’acord en el que ha dit el representant del Muro
CF. De totes formes i canviant de tema, hauríem de votar si s’aproven les bases o no”.
Una vegada feta la votació queda de la següent manera:

Vots a favor: 19
Vots en contra: 0
Abstencions: 4
Per tant, s’aproven les bases per a les subvencions 2010.
El representant del Club de Pesca “El Talpó” diu “podríem votar que si un club no està
inscrit no hauria de rebre subvenció”.
El regidor d’Esports respon dient “jo ho deixaria per a la propera Junta Esportiva”.
El representant del Club d’escacs Muro comenta “no hauríem de vore tant les coses i
deixar treballar els clubs”.
El regidor d’Esports respon dient “jo estic amb el representant del Club d’Escacs Muro,
però el que està clar és que les bases s’han de complir”.
4.- INFORME REGIDORIA.
El regidor d’Esports comença dient “les pròximes actuacions en les installacions
esportives seran; la paret del frontó, en la pista central farem tot el paviment nou, els vestidors
de La Llometa estan començant a fer-los i els que ja tenim fets, estan tornant-los a pintar.
Quant a les activitats esportives tenim, aquest diumenge la VI Volta a les Pedanies a peu,
estem mirant d’ubicar el X Trofeu de Gimnàstica Artística, en abril està III Pujada a la Penya
Frare i ja en maig estan tant les XII Hores esportives (22 de maig) com la Via Verda (30 de
maig).”
5.- PRECS I PREGUNTES.
El representant del Club Pilota Valenciana Muro pregunta “es podria fer alguna millora
en els vestidors del trinquet, és que hem començat a competir i la veritat és que un no pot ni
canviar-se còmodament. Ho dic perquè com està l’escola taller per si podrien anar a arreglarho”.
El regidor d’Esports contesta dient “les actuacions que han de fer són en punts concrets
però de totes formes intentarem fer alguna coseta en els vestidors”.
El representant del UE Inter veterans pregunta “ els vestidors nous de la Llometa ja
estan designats?. Ho pregunte perquè ja he sentit per ací que un serà per al Muro Cf i l’altre
per al Femení.”
El regidor d’esports contesta “això no és veritat, de totes formes, ho tens fàcil quan
tingues un dubte toques a la Regidoria i t’ho aclarim.”
El representant del AJECO Tio Pep comenta “aquest any estem apanyant-se molt bé en
el tema de vestidors però hi hauran més dependències’.”
El regidor d’esports contesta “sí, hi haurà una sala per a les cures, un vestidor per a
minusvàlids, 2 vestidors grans i un altre per als àrbitres.
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, 15 de març de dos mil deu, de la qual per mi, el
secretari, s’alça la present acta.
EL PRESIDENT

EL SECRETARI

