Ajuntament de la vila de Muro
ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS
DE 21 DE DESEMBRE DE 2006
A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores 30 minuts del dia 21 de desembre de 2006 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 Municipal d’Esports:
-

Joan Elies Pascual Belda, regidor d’Esports i president per delegació de l’Alcaldia.
Representant del Grup Municipal Socialista
Representant del Grup Municipal Popular
Coordinador d’activitats esportives
Coordinador d’instal·lacions esportives
Representant del Centre Excursionista
Representant del Muro CF
Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7)
Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro.
Representant del Muro Futbol Sala
Representant del Club BTT Matzem
Representant del Club Frontenis Muro
Representant del CP El Bracal
Representant del G. Pesca de Talpó
Representant del Club Escacs Muro
Representant del Club Pilota Muro
Representant del Club Ciclista Muro
Representant del Club d’Atletisme Les Llebres

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

del Muro Club Tenis
del Club Voleibol Muro
del Club Esquí Muro
de Mawashi-Kan
del Club Petanca Muro
de la Societat de Caçadors
del Muro Veterans
del Club Automodelisme
del Club Bàsquet Muro
del Club Patin Muro
de la UE Inter
del CP El Bracal
del CP Montacabrer.
de l’IES Serra Mariola.

Tot seguit, els membres assistents de la Junta Municipal d’Esports passen a estudiar els
punts següents de l’Ordre del Dia:
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 7 DE NOVEMBRE DE 2006.
El Sr. Joan Elies Pascual Belda, regidor delegat d’Esports, Pedanies i Medi Ambient
pregunta si hi ha alguna observació a fer en l’acta repartida.
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En primer lloc, el representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) proposa que en les
actes posen el nom del representant del club. El regidor diu que no hi ha cap problema i que en la
pròxima acta apareixerà.
El representant del Club Ciclista diu que no apareix en l’acta i ell sí que hi va vindre, igual
que el representant de les Llebres.
Amb aquesta reserva s’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió de 7 de
novembre de 2006.

2.- PREMIS A L’ESPORT, TEMPORADA 2004-05.
El regidor delegat d’Esports exposa les candidatures per als Premis a l’Esport i pregunta si
hi ha més candidatures de les que proposa la Junta.
El representant de l’ARCD diu que hi ha errades en l’historial de Gemma Bravo.
El regidor d’Esports diu que es confirmen les dades de tots els candidats i es modifiquen
els possibles errors. Com que la Junta no presenta cap candidatura es tanquen els Premis a
l’Esport amb 4 candidatures per a la millor promesa, 3 candidatures per al millor esportista
individual, 3 candidatures per a la millor entitat esportiva i una candidatura per a la menció
especial.
A continuació es forma el jurat, que estarà compost pel regidor d’Esports, el coordinador
d’instal·lacions, el coordinador d’activitats, un representant dels mitjans de comunicació (Silvia
Torregrosa “Muronoticias”) i de les entitats esportives es presenten el Club de Pesca, l’Associació
juvenil Tio Pep (Futbol 7), el Club Frontennis Muro, l’ARCD i el Muro CF. Com que s’han presentat
més clubs dels que tocava es fa un sorteig i al final el jurat estarà compost per: el regidor
d’Esports, el coordinador d’instal·lacions, el coordinador d’activitats, un representant dels mitjans
de comunicació (Silvia Torregrosa “Muronoticias”), un representant del club de Pesca, un
representant de l’Associació juvenil Tio Pep (Futbol 7) i per últim un representant del Muro CF. El
proper dijous dia 11 es reunirà el jurat, el dia 15 es farà un comunicat de premsa amb els
nominats i per últim el dia 26 es realitzarà l’acte dels Premis a l’Esport.
El representant de l’ARCD diu que es podrien modificar les bases perquè hi ha candidats
que es presenten en tots els Premis com és Gemma Bravo.
El regidor d’Esports diu que es podria modificar però que s’hauria de fer quan és l’hora,
que és quan es tracten les bases dels Premis i no ara que ja estan fetes.
El representant de Pesca comenta que hi ha errors en l’historial de Pentain.
3.- DESPATX EXTRAORDINARI
El regidor d’Esports comenta que enguany s’han fet unes beques esportives, que en total
són 5 beques de 400 € cadascuna i que hi ha una novetat i és que un patrocinador es farà càrrec
de les beques. Aquest patrocinador, Muestrarios Gandia, també ha patrocinat la Guia de l’Esport i
cal agrair la seua col·laboració en el foment de l’esport base.
El representant de l’ARCD vol saber molts s’han presentat a les beques.
El regidor li contesta dient que en total són 5 els esportistes que s’han presentat.
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El representant de l’ARCD diu que es podria formar un jurat per si es queda desert el
concurs.
El regidor li contesta dient que té raó i que es podria proposar en les pròximes beques.
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) diu que si s’han contrastat les
dades de la renda dels becaris.
El regidor li contesta dient que com que són diners privats i no públics és diferent.
La representant del Grup Municipal Popular diu que en les pròximes beques es pose un
criteri concret.
El regidor comenta que per ell no hi ha cap problema i que l’any vinent es modifiquen les
bases.
El regidor d’Esports diu que es farà una carta de part de la Junta donant les gràcies als
patrocinadors i es donarà un recordatori als 3 patrocinadors que hi ha actualment i que són
Ruralcaixa, Garcia Muro i Muestrarios Gandia.
El regidor d’Esports passa a comentar el tema de la subvenció del Muro Futbol Sala en què
el seu criteri és que ells van començar en la temporada 2003-04 i van rebre un subvenció, les 2
temporades següents tenen conveni amb l’Ajuntament i la temporada 2006-07 reben una
subvenció com qualsevol club, per tant reben un subvenció per any.
El representant de l’ARCD diu que per què no li ho donava en un principi als del frontennis
i sí als del Muro Futbol Sala.
El regidor d’Esports contesta dient que per això es va rectificar i la Junta va dir que el
frontenis sí que rebrà subvenció, per tant ells com els dels Muro Futbol Sala van justificar les
despeses a finals d’octubre.
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) diu que en la temporada 2005-06
tenen conveni i reben 2 ingressos en la mateixa temporada.
El regidor d’Esports contesta dient que és el mateix que els del Frontennis.
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) diu que un club rep 2 ingressos i
per tant perjudica els altres clubs.
El representant de l’ARCD diu que la subvenció de 2006 és per a sufragar despeses de
l’any passat i no en la que estàs.
El regidor d’Esports torna a dir que ells han tingut 1 ingrés per any.
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) torna a dir que en la temporada
2006-07 el club Muro Futbol Sala ha tingut 2 subvencions.
El regidor d’Esports contesta que si és així reconeix que és un error però que no ho ha fet
amb mala fe.
El representant de l’ARCD diu que sempre s’han donat les subvencions per a sufragar
despeses de la temporada passada i no la temporada següent.
El regidor d’Esports dóna per finalitzat el tema i passa a comentar la reforma dels estatuts.
La seua intenció és que la Junta siga més operativa i vinculant. El regidor d’Esports comenta que
en la Junta el que s’ha d’arribar a aconseguir és que millore la gestió esportiva del poble.
Continua dient que més endavant es convocarà la Comissió d’Estatuts per a començar a treballar
en la seua reforma. La comissió està formada pels membres següents: el regidor d’Esports, el
coordinador d’instal·lacions, el coordinador d’activitats, un representant del PSOE, un representant
del PP, un representant de l’ARCD, un representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7), un
representant del Club Frontennis Muro, un representant del Club de Pesca El Talpó, un
representant del Muro CF i un representant del Muro Futbol Sala.
El regidor d’Esports exposa que els pressupostos ja s’han aprovat i que hi ha un total de
600.000 € per a inversions, que estaran repartits en el cobriment lateral de la pista d’hoquei i uns
vestidors. El regidor demana propostes per a la ubicació dels nous vestidors.
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El representant del club ciclista proposa fer els vestidors a la zona de trial o darrere del
trinquet.
El regidor d’Esports diu que potser aniran entre la pista d’hoquei i la de patinatge.
La representant del Club d’Atletisme Les Llebres pregunta on anirà la piscina coberta.
El regidor d’Esports diu que anirà paral·lela a la que hi ha en l’actualitat.
La representant del Club d’Atletisme Les Llebres continua dient que es podria posar
plaques solars que generen solament llum i poder aprofitar-ho per a tot el recinte esportiu.
El regidor d’Esports comenta que respecte a la neteja del poliesportiu falten hores i el
servei de la neteja és deplorable i que si no soluciona el problema prompte es tirarà mà del
Baladre.
El representant de l’ARCD diu que els serveis de darrere de la pista central encara estan
tancats i que quan han de reformar-los.
El regidor d’Esports comenta que es vol fer un vestidor aprofitant aqueix espai per a donar
més cobertura als esportistes. Continua dient que hi ha altra partida del pressupost que va dirigida
al cobriment de la grada del camp de futbol La Llometa. També comenta que els pals i la xarxa
dels 2 camps de futbol 7 de La Llometa estaran posats en un curt termini de temps. Continua dient
que s’ha fet un informe de la brutícia que hi ha al camp i que es prendran mitjans per a minimitzar
el problema, i proposa que quan es disputen partits de futbol 7, els banquets no es posen enmig
del camp i sí a les bandes.
El representant de l’ARCD diu que està per a arreglar la xarxa de la pista central.
El regidor d’Esports contesta dient que la canviaran tan prompte com siga possible.
El representant del Club Frontennis Muro pregunta quan es farà el rebot i quan es canviarà
la xarxa.
El regidor d’Esports diu que estan esperant l’informe de Serveis Tècnics.
4.- PRECS I PREGUNTES
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta pels altres vestidors de
La Llometa.
El regidor d’Esports contesta que estem esperant una contestació de la Federació i que no
estan pressupostats.
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7) pregunta per les línies de Futbol
7, per què no estan totes marcades.
El regidor d’Esports diu que quines falten per a ser reglamentàries.
El representant de l’ARCD contesta que en moltes poblacions estan totes marcades.
El representant del Club Frontennis Muro diu que hi ha un focus fos.
El representant de l’Associació Juvenil Tio Pep proposa fer un depòsit d’aigua per a
reutilitzar l’aigua de reg al camp de futbol.
I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la sessió,
a les 22 hores del dia indicat, vint-i-u de desembre de dos mil sis, de la qual per mi el secretari,
s’alça la present acta de la qual done fe i certifique.
EL PRESIDENT

EL SECRETARI
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