ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL
DE 15 DE DESEMBRE DE 2005
En la vila de Muro de l’Alcoi sent les 20 hores 30 minuts del dia 15 de desembre de 2005 es
reuneixen en la Sala de Juntes de la Casa de Ferro d’aquesta localitat els següents membres a fi de
celebrar sessió de la Junta Espotiva Municipal:
-

Joan Elies Pascual Belda, Regidor d’Esports i President per delegació de l’Alcaldia
Jordi Alfred Francés Conejero, Secretari accidental de l’Ajuntament
Pau Vicedo Pérez, Coordinador d’activitats esportives
Juan M. Gandía Mollá, representant del Centre Excursionista
Juan Bendicho Carceller, representant del Muro C.F.
Noel Pascual Pérez, representant de la Societat de caçadors
José Luis Ferrando Tarrazó, representant del Club Esquí Muro
Andrés García Chillón, representant del Club Patin Muro
Francisco Javier Sanjuán Andrés, representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7)
Juan Carlos Moncho Gómez, representant del Muro Futbol Sala
Salvador Lloret Ruiz, representant del Club BTT Matzem
Teresa Galdón Cloquell, representant del Club Voleibol Muro
Ignacio Llorens Doménech, representant de la U.E. Inter

Excusen la seua assistència:
- Victoria Albert Ragüés, representant del Grup Municipal Popular
- Vicent Olcina Pérez, Coordinador d’instal·lacions esportives
No assisteixen:
- Ana Fullana Tortosa, representant del Grup Municipal Socialista
- Rafael Francés Vilaplana, representant del Muro Club Tenis
- Jordi Jordá Sanoguera, representant del Club Bàsquet Muro
- José Manuel Salas Beneito, representant del G. Pesca de Talpó
- Antonio Silvestre Vilaplana, representant del Club Escacs Muro
- Jose Antonio Jordá García, representant del ARDC Tiempo Libre Muro.
- Emilio Fernández Reig, representant del Club Pilota Muro
- Vicente Reig Alemany, representant del Muro Veterans
- Ricardo Vilaplana Vidal, representant del Club Ciclista Muro
- Alfonso Martínez García, representant de Mawashi-Kan
- Ginés Corredor Peinado, representant del Club Petanca Muro
- Eduardo Navarro Cerdá, representant del Club Automodelismo
- Miguel Navarro Senabre, representant del Clbu Muro Bàsquet.
- Sergio Fuentes Bernabeu, representant del Club Frontenis Muro
Tot seguit els membres assistents de la Junta Esportiva Municipal passen a estudiar els següents
punts de l’Ordre del Dia:
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 D’OCTUBRE DE 2005.
El Sr. Joan Elies Pascual Belda pregunta si hi ha alguna observació que fer a l’acta repartida.
El representant del Futbol 7 proposa que a l’Acta no aparega el nom de qui fa la intervenció, sinó
només l’associació a qui representa, ja que en este òrgan es parla en representació de l’entitat i no a títol
personal. Comenta que on es parla dels convenis de col·laboració s’hauria d’afegir que també ha
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d’informar el coordinador d’instal·lacions esportives, a banda del coordinador d’activitats esportives, per
tal que els convenis no tinguen tanta subjectivitat.
El Sr. Regidor convida a que qualsevol entitat tinga conveni de col·laboració amb l’Ajuntament,
per la qual cosa afirma que a la pròxima sessió de la Junta podrien presentar-se propostes per tal que
isqueren més convenis.
El representant del Futbol 7 manifesta la seua opinió sobre la conveniència de que els convenis
de col·laboració estiguen penjats al taulell d’anuncis, per tal de donar publicitat als mateixos.
2005.

Amb estes salvetats s’aprova per unanimitat dels assistents l’Acta de la sessió de 13 d’octubre de

2.- CANIDATURES PREMIS A L’ESPORT ANUALITAT 2005.
El Sr. Regidor d’esports dóna a conéixer les candidatures presentades fins el dia 9 de desembre
per a les distintes modalitats per als Premis a l’esport 2005.

Promeses:

-

Aida Martínez, del tennis.
Gema Bravo, del patí.
Mireia Sánchez, de la gimnàstica artística.
Noelia Úbeda, de la gimnàstica artística.
Celeste Martínez, de la gimnàstica artística.
Raúl Sánchez, del futbol.

Millor esportista individual:
-

José Juan Gosálbez, del futbol.
Javier Lucas, del bàsquet.
Pau Orts, de l’esquí.
Rafael Vilaplana, del futbol.
Fernando Llopis, del futbol.
Rafael Torregrosa, del futbol.
Ernesto Molines, del futbol.

Clubs:
-

Muro C.F.
Club de Bàsquet.
Club Voleibol Muro.

Menció especial:
-

Alfonso Sánchez, del futbol.
José Antonio Jordá García, “lillo”.

El Sr. Pascual explica que a les candidatures on hi ha més de tres aspirants el Jurat haurà de fer
una preselecció, ja que segons les bases aprovades només podrà haver-hi tres candidats.
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3.- ELECCIÓ DEL JURAT DELS PREMIS A L’ESPORT
El Sr. Regidor comenta la composició del Jurat, destacant que s’han d’elegir tres membres de la
Junta Esportiva Municipal per a formar part del mateix.
S’acorda que estos membres seran els següents:
- Un representant del Club BTT Matzem.
- Un representant del Inter Veterans.
- Un representant del Muro Futbol Sala.
4.- DESPATX EXTRAORDINARI
El Sr. Pascual Belda proposa a la Junta Esportiva Municipal la creació per a l’any 2006 d’unes
beques esportives per als menors d’edat per tal d’ajudar-los en les despeses ocasionades, sempre i quan
es justifique la quantitat concedida per part de la persona beneficiària. La proposta inicial seria destinar
2.000 €, els quals podrien distribuir-se en 10 beques de 200 € cadascuna o en 20 de 100 €.
No obstant, prèviament es farien unes bases on es recollira una baremació objectiva, tot amb la
finalitat de fomentar l’esport i fer este tipus d’ajudes per a promocionar-se millor.
Conclou dient que açò és una proposta a la Junta d’esports, per tal que s’estudie i es decidisca el
que es considere més oportú, per la qual cosa demana l’opinió dels assistents.
El representant del Futbol 7 afirma que la seua entitat creu que és millor el foment col·lectiu de
l’esport, fent que participen més xiquets, ja que per a este tipus d’ajudes individuals ja hi ha altres
institucions que li donen suport.
Contesta el Sr. Pascual que hi ha esportistes que no estan dins de cap club i que necessiten este
tipus d’ajudes. Ara bé, ell respectarà la decisió de la Junta en este aspecte.
Continua el Sr. Regidor parlant dels pressupostos de l’Ajuntament en el tema de l’esport per al
2006:
- Camp de futbol: A finals de febrer conclouran les obres i cap a març ja es podrà procedir a la
seua inauguració.
- Pista d’hoquei: S’està acabant la grada i al gener es podrà inaugurar.
- Nova pista d’automodelisme a la partida del Quint.
- Adequació del camp de futbol 7, incrementant la seguretat i posant més sorra.
- Pista central: S’ha de reformar.
- Estudi de la vorera d’accés al pavelló i accessos al mateix.
- Es continuarà amb les ajudes als clubs a través de subvencions, premis a l’esport, convenis
de col·laboració i realització d’activitats.
- S’està treballant per a la construcció d’una piscina coberta, si bé açò s’haurà de fer en vàries
anualitats.
Una volta explicades les propostes de l’equip de govern demana als assistents tots els
suggeriments que tinguen per a estudiar la seua inclusió en els pressupostos del 2006, comentant que ja
hi ha vàries propostes, si bé s’haurà de fer una relació prioritzada de les mateixes.
El representant del Club BTT Matzem apunta la possibilitat d’estudiar la proposta de fer un
rocòdrom a la paret del frontó.
5.- PRECS I PREGUNTES
El representant del Futbol 7 manifesta el seu malestar perquè els membres de la Junta no han
fet un reconeixement al Muro C.F. pels seus 75 anys, per la qual cosa, públicament, vol fer esta menció
al club.
El Sr. Pascual Belda manifesta que comparteix eixa idea, si bé li agradaria destacar que també va
comunicar a les tres entitats que enguany complien 25 anys, el Centre Excursionista, l’Associació de
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Temps Lliure i el Club de Tennis, la disposició de l’ajuntament per a col·laborar en estos esdeveniments,
però que encara no ha obtingut resposta.
El representant del Muro C. F. agraeix a tots el suport prestat, i anima a tots els clubs a treballar
per tal de tindre continuïtat en el temps.
El Sr. Regidor d’esports comenta que l’Ajuntament ha editat el llibre “Passió pel futbol” escrit per
Joanjo Pascual on s’arreplega la història dels 75 anys del Muro C.F., destacant que no només és una
història d’este club, sinó que ho és de tot el poble, ja que pràcticament el 90% de la població ha tingut
relació al llarg de la seua vida, d’una forma o d’una altra, amb esta institució.
El representant del Futbol 7 demana la data exacta d’inauguració del camp de futbol, així com
una reunió amb el coordinador d’instal·lacions per tal de fer la programació de forma correcta.
Respon el Sr. Regidor que el camp es podrà utilitzar al dia següent de la inauguració, per a la
qual es vol comptar amb el València C.F. veterans.
El representant del Futbol 7 també s’interessa per l’estat del trinquet, a la qual cosa respon el Sr.
Pascual que es neteja totes les setmanes, i que només queda posar llum que s’arreglen els vestidors.
El representant del Futbol 7 manifesta el desacord de la seua entitat amb que la pista
d’automodelisme es construïsca de forma provisional i no definitiva.
El Sr. Regidor d’esports contesta que l’Ajuntament té pocs terrenys i que fins que no estiga
definitivament aprovat el Pla General d’Ordenació Urbana no es poden utilitzar els terrenys de la part
posterior del pavelló, per la qual cosa es construirà a la partida el Quint este camp d’automodelisme.
Conclou dient que, amb tota seguretat, este serà el lloc definitiu, ja que els membres del club estan
d’acord.
El representant del Futbol 7 demana il·luminació per al camp, al temps que agraeix que es porte
a la Junta abans de fer qualsevol actuació la proposta. No obstant, manifesta el malestar per les grades
de la pista d’hoquei, ja que no s’ha consultat els clubs. També pregunta qui s’ha de fer càrrec de la
reparació de la pista central, a la qual cosa respon el Sr. Secretari que haurà de fer-ho l’empresa
constructora per defecte en la construcció.
Continua el representat del Futbol 7 expressant el seu malestar pel tema dels convenis de
col·laboració ja creu que s’hauria de veure si l’entitat és mereixedora d’estos convenis o no.
El Sr. Pascual Belda contesta que totes les entitats ho mereixen, que tots els clubs són iguals,
però que hi ha uns que per la tasca que desenvolupen i la seua activitat en escoles de bases necessiten
d’una major ajuda. A més, manifesta la voluntat de l’equip de govern de no retallar les ajudes a ningú,
sinó anar a més.
El representant del Muro C.F. afirma que el Sr. Regidor sempre ha oferit a tots els clubs la
possibilitat de fer un conveni de col·laboració, per la qual cosa l’entitat que ho desitge pot acollir-se a
esta fórmula.
El representant del Futbol 7 manifesta que als convenis no hi ha objectivitat, per la qual cosa vol
que es done a cada entitat allò que es mereix.
D’altra banda, continua el representant del Futbol 7, destacant que el nom que apareix al logotip
no és l’oficial de la Junta Esportiva Municapal, a la qual cosa respon el Sr. Pau Vicedo, coordinador
d’activitats esportives, que el nom és Junta Esportiva Municipal.
Acaba el representant del Futbol 7 expressant el malestar de la seua entitat per l’absència dels
representants del col·legis i dels partits polítics de l’oposició, ja que si no poden assistir poden delegar en
qualsevol altre membre.
I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la sessió, a les
21 hores 43 minuts del dia indicat, quinze de desembre de dos mil cinc, de la qual per mi el secretari,
s’alça la present acta de la qual done fe i certifique.
EL PRESIDENT
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