ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL
DE 16 DE FEBRER DE 2006
A la vila de Muro sent les 20 hores 30 minuts del dia 16 de febrer de 2006 es reuneixen en la
Sala de Juntes de la Casa de Ferro d’aquesta localitat els següents membres a fi de celebrar la sessió de
la Junta Esportiva Municipal:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Regidor d’Esports i president per delegació de l’Alcaldia
Representant del Grup Municipal Socialista
Representant del Grup Municipal Popular
Coordinador d’instal·lacions.
Coordinador d’activitats esportives
Representant del Centre Excursionista
Representant del Muro CF
Representant del Club Esquí Muro
Representant del Muro Club Tenis
Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7)
Representant del Muro Futbol Sala
Representant del Club Voleibol Muro
Representant de la UE Inter Veterans
Representant del ARDC Tiempo Libre Muro.
Representant del Club Escacs Muro
Representant del Club Pilota Muro
Representant del Muro Veterans
Representant del col·legi Bracal.
Representant del col·legi Montcabrer.
Representant del IES Serra Mariola
Representant del Club Frontenis Muro

No assisteixen:
− Representant
− Representant
− Representant
− Representant
− Representant
− Representant
− Representant
− Representant
− Representant

de la Societat de caçadors
del Club Patin Muro
del Club BTT Matzem
del G Pesca de Talpó
del Club Ciclista Muro
de Mawashi-Kan
del Club Petanca Muro
del Club Automodelismo
del Club Muro Bàsquet.

Tot seguit els membres assistents de la Junta Municipal d’Esports passen a estudiar els següents
punts de l’ordre del dia:
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1.- PROPOSTA DE SUBVENCIONS.
El Sr. Joan Elies Pascual Belda avala el sistema de subvencions però pregunta si es volen fer
modificacions.
El representant del Futbol 7 proposa que s’aprove primer l’Acta anterior, ja que hauria de ser el
primer punt de l’orde del dia i a continuació reprendre el punt de subvencions.
El Sr. regidor demana disculpes i pregunta si hi ha algú que vulga dir alguna cosa respecte a
l’acta anterior. El representant del Futbol 7 manifesta que hi ha un error ja que el titular de l’acta diu;
Junta Esportiva Municipal i l’òrgan es diu Junta Municipal d'Esports. Proposa que en la pròxima Junta es
vote i si es necessari, que es modifique el nom i es passe per plenari. El representant de ARCD manifesta
que no està d’acord en l’acta perque la seua entitat no va acudir perquè no se’ls va avisar.
Amb aquestes excepcions s’aprova per unanimitat dels assistents l’Acta de la sessió de 15 de
desembre de 2005.
El Sr. regidor reprèn al punt de subvencions i torna a proposar si es volen fer modificacions.
Comenta que les dates per aquesta anualitat són, 31 de març per a presentar la documentació i fins al 30
de juny dur la justificació econòmica. A finals de juliol o principi d'agost es pagaran les dites subvencions.
El representant de A.R.C.D. manifesta que si el punt 8 vol dir que si algun club no presenta la justificació
econòmica no rebrà la subvenció i el Sr. Regidor li contesta que no, que solament se li pagaria la
quantitat que ha justificat.
El representant del Futbol 7 diu que si els clubs que tenen conveni han de justificar
econòmicament i el Sr. Regidor diu que sí, i torna a convidar a tots els clubs a tindre un conveni. El
representant del Muro Veterans pregunta si tots els que tenen conveni tenen base i el Sr. Regidor li
contesta que no ja que el Muro Futbol Sala no en té i en canvi si que té conveni.
El Sr. Regidor proposa dues subvencions, una general i una altra per a les escoles i pregunta que
els sembla als clubs. El representant del Muro Veterans pregunta si han de tindre titulació els monitors
amb els quals el seu club té conveni. El Sr. regidor li argumenta que així es va acordar en el plenari per a
què el conveni tingués legalitat, referint-se al conveni que hi ha amb el Muro CF. El representant del
Muro Veterans contesta dient que haurien de llevar el punt on s’especifica que els monitors han de ser
titulats. El representant de ARCD pregunta que si hi ha algun club que incompleix el conveni l’any
següent se li torna a fer el conveni, perquè el Muro Futbol Sala diu al conveni que assumirà el compromís
d’organitzar un trofeu i partits amistosos i no ho a complit. El Sr. regidor diu que es conscient i per
aquest motiu es possible que l'any que ve no es faça el conveni. El representant de ARCD comenta que el
Muro CF està incomplint l’horari de les escoles esportives i per tant el conveni. El Sr. regidor diu que
traslladarà les queixes al Muro CF. El representant de Futbol 7 diu que s’hauria de tindre en consideració
que es signen els convenis en la data pactada, el Sr. regidor li contesta que parlarà amb el secretari per
a què no hi hajen errors de forma.
El representant de Futbol 7 proposa que en el quadre de subvencions aparegua la quantitat que
obté cada club amb conveni .
El Sr. regidor aprova la proposta de subvencions.

2.- PROPOSTA DE BEQUES ESPORTIVES.
El Sr. regidor proposa 10 beques esportives amb un total de dos mil euros, 2000 € per cada
esportista. La representat del PP manifesta que es podria baixar el núm. de persones i augmentar els
diners, deixant únicament cinc becaris. El representant del Muro Veterans proposa donar un val i no
diners en efectiu. El Sr. regidor diu que es pense en la finalitat que tenen aquestes beques. El
representant de ARCD manifesta que les bases estan mal fetes però que, com que la finalitat és bona,
diu que una de les opcions que hauría d’aparèixer a les bases és que els esportistes tinguen menys de 18
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anys i que no estiguen dins de cap club. El representant del Muro també manifesta que es contrari a
aquesta opció per que cal col·laborar amb els xiquets encara que siguen de qualsevol club. El
representant de Muro Veterans proposa gastar-se els diners en instal·lacions esportives. El representant
del Futbol 7 proposa que els becaris siguen xiquets en una difícil situació econòmica. La representant del
PSOE diu que la finalitat de la beca es ajudar als xiquets que tinguen opció d’aconseguir alguna cosa
important. El representant del Muro CT li dona la raó a la representant del PSOE i proposa que les
beques siguen per a un nombre reduït d’esportistes. El representant del Futbol 7 proposa que la finalitat
de les beques siga ajudar a la base o gastar-se els diners en instal·lacions o ajudar als xiquets que no
tenen recursos econòmics. El regidor proposa votar per vore qui està a favor i qui en contra de la
proposta que ha fet la Regidora d'Esports.El resultat és el següent: vots en favor 10, vots en contra 6,
abstencions 3.
El regidor manifesta que qualsevol club pot proposar unes bases i que en la propera Junta
s’aprovaran les beques.
3.- INFORME D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
El regidor comenta, parlant del camp de futbol, que s’inaugurarà el proper 31 de març, amb un
partit del Muro CF contra el Valencia Veterans. Diu que es farà una reunió amb les entitats d’usuaris del
camp per tal de planificar els horaris. El representant del Bracal manifesta que podrà anar a la reunió ja
que voldria saber si podrà utilitzar les instal·lacions. El representant de Futbol Veterans pregunta que qui
disposarà els horaris. El regidor li contesta que el coordinador d’instal·lacions. El representant de ARCD
comenta que en la ràdio han dit que hi ha una subvenció per a la gespa artificial i també una per al
cobriment de les pistes. El regidor diu que ho tindrà en compte i passa a parlar de la inauguració de la
pista d’hoquei que serà a finals d’abril, però encara no hi ha data oficial. Serà un partit de Muro contra el
Patí Alcodiam. El representant de ARCD proposa tallar la canal que hi ha a la pista d’hoquei perque es
colquen molts balons, i proposa que la lliga local de futbet poga jugar a la pista d’hoquei. El Sr. regidor
contesta que si no surt cap impediment tècnic no hi ha cap problema i que s’estudiarà l’assumpte de la
canal i si es factible es realitzarà. El representant de Futbol 7 manifesta que s’haurien de posar
proteccions a les cistelles del col·legi i al camp de futbol 7. El Sr. regidor torna a recordar que ell ja ho va
dir fa temps.
El Sr. regidor continua parlant de les instal·lacions i manifesta que hi ha un avantprojecte per a
fer una piscina coberta paral·lela a la que hi ha feta. El representant de la ARCD proposa que s’haurien
de cuidar millor les instal·lacions que hi han fete actualment i millorant-les posant una ATS o un
fisioterapeuta. El Sr. regidor contesta dient que ell ha buscat per activa i per passiva posar un ATS i fins i
tot ha proposat posar un fisioterapeuta en pràctiques. El coordinador d’instal·lacions manifesta que
s’hauria de posar un conserge més, i referent al ATS diu que ell ja ha parlat amb el secretari i li ha dit
que no hi ha cap llei que diga que es obligatori tindre un ATS al poliesportiu. El representant del Muro
Veterans proposa que es monitors facen un curset primers auxilis. El representant del ARCD es queixa
perquè el conserge no volia ficar les xarxes i està dins de la seua feina. El regidor manifesta que estan
fent una web i que qualsevol club pot ficar informació referent al seu club. El representant del Muro
Veterans pregunta com es dirà el camp de futbol i el regidor li contesta que La LLometa i demana
disculpes per no avisar als membres de la Junta del nom del camp. El representant del futbol 7 i també
com representant dels arbitres, diu que ells es brinden a xiular el partit inaugural. El regidor li contesta
que si no hi ha cap impediment o problema tècnic, la proposta anirà endavant.
4.- PRECS I PREGUNTES
El representant de ARCD necessita més informació del viatge a Granada. El coordinador
d’activitats l’informa dient que el viatge es farà el cap de setmana del 3-5 de març. L’eixida serà a les
14:30h, el viatge s’ha fet conjuntament amb la Diputació i que ja no queden places.
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El representant del Futbol 7 proposa canviar el nom de la Junta i fer-ho en la pròxima Junta. En
referència a les instal·lacions, pregunta que quina és la situació de la pista central, quan s’arreglarà, etc.
També manifesta que a les noves instal·lacions hauria de fer-se abans un informe dels tècnics per tal de
no cometre més errors. El Sr. regidor diu que els serveis tècnics de l’ajuntament també aproven l’obra. El
representant del Futbol 7 manifesta que hi ha errors de forma en els convenis ja que estan signats en
desembre mentre que en el conveni posava juliol. El Sr. regidor diu que traslladarà les queixes al
secretari i li demanarà més atenció a l’hora d’elaborar els convenis. El representant de Futbol 7 es queixa
perquè encara no s’ha posat llum al camp de futbol 7, i el regidor li contesta dient que els electricistes de
l’ajuntament ja estan avisats. Per acabar el representant del Club Frontenis Muro proposa que es faça
una paret a 30 metres i que arreglen la xarxa.
I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la sessió, a les
vint-i-dos hores quaranta minuts del dia indicat, setze de febrer de dos mil sis, de la qual com a secretari,
estenc la present acta de la qual done fe i certifique.
EL PRESIDENT

EL SECRETARI ACTUAL.
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