Ajuntament de la vila de Muro
ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL D’ESPORTS
DE 27 DE MARÇ DE 2008
A la vila de Muro de l’Alcoi, a les 20 hores 30 minuts del dia 27 de març de 2008 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:
-

Àlex Llopis Pérez, regidor d’Esports i president per delegació de l’Alcaldia.
Coordinador d’activitats esportives
Coordinador d’installacions esportives
Representant del Muro CT
Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro.
Representant del Club d’Atletisme Les Llebres
Representant del Club Patí Muro
Representant del Grup Municipal Popular
Representant del Muro CF
Representant del Club Frontenis Muro
Representant del Muro Futbol Sala.
Representant del Club Escacs Muro
Representant del Club Bàsquet Muro
Representant del CP El Bracal
Representant del Moto Club Muro
Representant de la UE Inter

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

de Mawashi-Kan
del Club de Caçadors “La Primitiva”
del Club Petanca Muro
del Muro Veterans
del Club Automodelisme
del CP Montcabrer
de l’IES Serra Mariola
del Club Pilota Muro
del Club BTT Matzem
del Club Voleibol Muro
de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7)
del Club Esquí Muro
del Centre Excursionista
del Club Ciclista Muro

Excusa l’assistència:
- Representant del Grup Municipal Socialista
- Representant del G. Pesca de Talpó

Tot seguit, els membres que assisteixen a 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 25 d’0CTUBRE DE 2007
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El Sr. Àlex Llopis Pérez, regidor delegat d’Esports, Medi Ambient i Noves Tecnologies abans
de començar amb l’Ordre del Dia dóna la paraula al nou club que hi ha en la Junta.
El representant del Moto Club Muro es presenta dient que són un nou club de motos i que
tenen pensat fer una activitat en el Sol a Sol.
El regidor d’esports pregunta si hi ha alguna observació a fer en l’acta repartida. Com no hi
ha cap modificació s’aprova l’acta.
2.- PROPOSTA BASES SUBVENCIONS
El regidor delegat d’Esports comença dient que les bases per a les subvencions són les
mateixes amb unes xicotetes modificacions en l’Annex I. Continua dient que per a modificar les
bases en si s’ha de seguir un ordre que resultaria llarg i que per ara sols es modificaran, si ho
aprova la Junta, les modificacions que apareixen en l’Annex I. El regidor d’Esports pregunta què els
pareix la proposta que els han passat.
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro pregunta que si un equip queda 4t no té cap
puntuació.
El regidor d’Esports contesta dient que no.
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro diu que en el seu club hi ha coses que els
beneficien i d’altres que no.
El representant del Club d’Atletisme Les Llebres pregunta que si un club organitza un
esdeveniment sols els donen 2 punts.
El regidor d’Esports contesta dient que aquest apartat és per a les subvencions generals, a
part, com ell bé sap, des de la Regidoria s’ajuda els clubs que munten un esdeveniment.
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro diu que no li pareix bé que s’incentive
l’esport femení ja que són igual que l’esport masculí.
El representant del Moto club Muro diu que a ells tampoc els pareix bé.
El representant del Club d’Atletisme Les Llebres tampoc entén molt el punt d’incentivar
l’esport femení.
El representant del Moto Club Muro pregunta que si tots els anys són els mateixos punts o
es modifiquen.
El regidor d’Esports contesta dient que cada any es modifiquen segons la baremació.
Continua dient que si no hi ha cap pregunta més s’aproven les bases per a les properes
subvencions i que la resta dels clubs rebran també les noves bases.
El coordinador d’installacions recorda que la data del 31 d’abril és per a presentar la
documentació, no la justificació econòmica.
3.-DATES DEL SOL A SOL I XII HORES ESPORTIVES
El regidor d’Esports comenta la data del Sol a Sol, que serà els dies 20 i 21 de juny, i la
data per a les XII Hores Esportives, el dia 31 de maig.
El representant del Club Patí Muro diu que coincidiran amb les 24 h d’Alcoi.
El regidor d’Esports contesta que no, ja que ja van parlar amb els distint pobles perquè no
hi coincidís. Continua dient que en breu eixiran les bases per al cartell del Sol a Sol i que les bases
del cartell de les XII Hores ja estan fetes.
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro pregunta que si el diumenge després del Sol
a Sol com de les XII Hores estaran obertes les installacions.
El regidor d’Esports contesta que no.
El coordinador d’installacions pregunta que si algun club vol fomentar l’esport de base com
van fer tant els escacs com l’atletisme, que ho diga amb temps per a planificar-ho.
El representant del Club d’Atletisme Les Llebres diu que ho fan igual que l’any passat però
que sí hi haurà trofeus per als primers.
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El representant del CP Bracal diu que el cartell de les XII Hores Esportives de l’any passat
era plagiat d’un còmic, que per favor el jurat ho tinga en compte per a enguany. I la segona cosa
és que els 3 premis que es donen no recaiguen en un mateix collegi.
El regidor d’Esports contesta dient que si volen per a l’any que ve es modifiquen les bases,
però si posen qui fa el cartell i de quin collegi és, hi podria haver problemes.
El representant del CP Bracal diu que ell volia que constara en acta que els alumnes estan
disconformes amb la manera de fer les coses.
El regidor d’Esports contesta dient que es pot modificar i l’any que ve sols donar un premi i
així tindre menys problemes. A vore si en la Junta que es tracte aquest punt ho diuen i es modifica.
El representant del CP Bracal diu que sols el fet de dur una mateixa escola 400 cartells ja té
mèrit i se’ls hauria de reconéixer i incentivar-los.
El regidor d’Esports contesta dient que tenen raó en el que estan dient, però s’han de
modificar a temps, no ara que ja està tot fet i les bases ja estan repartides. El que podrien fer
també és que cada any ho faça una escola.
4.- GUIA DE L’ESPORT
El regidor d’Esports comenta que la guia de l’esport la volen traure cap a setembreoctubre. El que es vol fer enguany, a part dels punts habituals de la guia, és posar informació dels
clubs, com és el logo, la persona de contacte, l’activitat que realitza...
El coordinador d’installacions diu que eixa informació ens ve bé a ells perquè hi ha gent
que els pregunta per algun club i si no tenen informació no poden informar-los adequadament.
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro pregunta que per què no es fa una plantilla i
es passa als clubs.
El regidor d’Esports contesta dient que els la faran arribar. Continua dient que com ja
saben, enguany els patrocina la guia Muestrarios Hermanos Cañada.
5.- DESPATX EXTRAORDINARI
El regidor d’Esports comenta que es farà una activitat conjunta entre els pobles de la
comarca i que és “Amb bici per la via verda”, que per desgràcia coincideix amb una eixida que
organitza l’associació Amics del Tren Xixarra, i que es tindrà en compte perquè l’any vinent no se
solapen les dues activitats. Cal recordar també que es va fer el I duatló-cross i que a l’abril es fa la
I pujada a la Penya Frare.
El representant de Les Llebres diu que la data és el 27 d’abril.
El regidor d’Esports continua dient que des de la Regidoria animen tots els clubs a fer
noves activitats i que com ja saben tenen tot el suport possible per la seua part. Per últim,
esmenta que una vegada que l’AFA s’ha traslladat al seu nou recinte, tota la part de dalt de la Casa
de Ferro són dependències d’esports, menys l’aula d’informàtica, i que s’ha habilitat una aula per a
fer reunions els clubs i que més avant es vol posar un ordinador per a tots els clubs. També han de
saber que per a qualsevol cosa referent a la sala s’han de posar en contacte amb Vicent Olcina.
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que la sala que ells utilitzen
normalment també la pot utilitzar qualsevol club o entitat esportiva.
El representant del Moto Club Muro pregunta que si hi ha un telèfon per a fer els diferents
tràmits per a muntar un esdeveniment esportiu.
El regidor d’Esports contesta dient que no, que eixa despesa corre a càrrec del club. També
comenta que els vestidors de la pista d’hoquei estan fent-se i que les grades de La Llometa no
tardaran molt a començar les obres.
6.- PRECS I PREGUNTES
El regidor d’Esports comenta que es volen fixar les porteries perquè no passe cap desgràcia
com ha passat en diferents pobles.
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El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro diu que si es posen les porteries fixes la
seua associació deixaria de jugar, ja que hi ha altres solucions que són millors i fan la mateixa
funció.
El representant del Club d’Atletisme Les Llebres diu que eixa mesura s’ha de fer per a
evitar problemes.
El regidor d’Esports diu que es farà de la millor manera possible.
El representant del Club Frontenis Muro pregunta si han vist alguna cosa referent a la paret
de rebot del frontennis.
El regidor d’Esports contesta dient que val 24.000€, però mentre no siga obligatori no es
farà. Recorda que estan pendents de fer una reunió amb ells per a tractar diferents temes.
El representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro comenta que el dia 1 de maig es fa a
Cocentaina un Memoràndum Paco Cerdà de futbol sala i que els han convidat a dur un equip
representatiu de Muro i voldria saber si hi ha equipatges.
El regidor d’Esports contesta dient que buscarem alguna solució.
El representant del Club d’Atletisme Les Llebres comenta que en la Gala de l’Esport no els
va paréixer bé l’elecció dels finalistes de la Gala, ja que els finalistes que es van presentar
voluntàriament no estaven en la Gala dels Premis.
El regidor d’Esports contesta dient que ja va parlar amb ell telefònicament i en part té raó,
però la Junta té potestat per a presentar tots els candidats que ella vulga i així ho va fer.
El representant del Club d’Atletisme Les Llebres contesta dient que se’ls incentiva perquè
presenten candidatures i després la que presenten no ix com a finalista, i per això no els pareix bé.
El regidor d’Esports diu que si no els pareix bé l’any que ve es modifiquen les bases sense
cap problema.
El representant del Moto Club Muro comenta que no els pareix bé que un esportista
professional es presente als Premis a l’Esport.
El coordinador d’installacions diu que els Premis a l’Esport són per a premiar i no per a
incentivar.
El regidor d’Esports diu que li pareix bé el que estan dient i si es vol l’any que ve es
modifiquen les bases.
El representant del CP Bracal contesta dient que si s’han presentat voluntàriament dos
persones no s’haurien de deixar fora i el que s’hauria de fer és presentar un altre candidat perquè
en siguen tres i no deixar fora el que s’ha presentat voluntàriament. Continua dient que el qui no
es presenta és perquè no vol presentar-se.
El regidor d’Esports comenta que es podria crear un premi als esportistes professionals i un
altre als no professionals, però que com ja ha dit abans s’haurien de modificar les bases.
El representant del Club d’Atletisme Les Llebres torna a dir que no li pareix bé que els
candidats que es van presentar voluntàriament es queden fora.
El coordinador d’activitats diu que les propostes que estan dient-se que cada club les
presente per escrit.
El regidor d’Esports diu que en la pròxima Junta que es tracten les bases dels premis que
cada club porte per escrit les seues allegacions i/o propostes.
El representant del CP Bracal pregunta si ja estan els taulers de bàsquet.
El coordinador d’installacions respon dient que les persones que han de posar-los volen
ajuda per part del collegi.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la presidència es va alçar la sessió,
a les 21.41 hores del dia indicat, vint-i-set de dos mil huit, de la qual per mi, el secretari, s’alça la
present acta.
EL PRESIDENT

EL SECRETARI
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