ACTA DE LA JUNTA ESPORTIVA MUNICIPAL
DEL 27 D’OCTUBRE DE 2011
A la vila de Muro d’Alcoi, a les 20 hores del dia 27 d’octubre de 2011 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:
-

Coordinador d’activitats esportives
Regidor d’Esports i president per delegació de l’Alcaldia.
Representant del PP
Representant del Muro CF
Representant del Club Centre Excursionista Muro
Representant del G. Pesca El Talpó
Representant del Club Escacs Muro
Representant del Ciclista Muro
Representant del Muro CT
Representant del Club Patí Muro
Representant de l’ARDC Tiempo Libre Muro.
Representant del Club Muro Bàsquet “Almoroig”
Representant del Club Frontenis Muro
Representant del Club Pilota Valenciana Muro
Representant de l’IES Serra Mariola
Representant de l’Associació Juvenil Tio Pep (Futbol 7)
Representant del GRD Handbol Muro
Representant del Club Triatló Trimuro
Representant del Club Automodelisme
Representant de l’Atlètic Muro Femení CF.

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

de Mawashi-Kan
del PSOE
del Club d’Atletisme Les Llebres
del Muro Veterans
del Club Bàsquet Muro
del Club de Caçadors “La Primitiva”
del CP Montcabrer
del CP El Bracal

Excusa l’assistència:
- Representant del Club BTT Matzem
- Coordinador d’Installacions Esportives
- Representant del Moto Club Muro
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 9 DE JUNY DE 2011
S’aprova per unanimitat l’acta anterior. Excusa la presència el
d’installacions, el representant del Motoclub i el representant del BTT Matzem.

coordinador

El regidor d’Esports comença dient “done la benvinguda a la Junta Esportiva Municipal,
als nous clubs, en primer lloc a l’equip d’handbol femení, al Club Triatló Trimuro i per últim al
representant del PP, Juan Oltra. Vos done una altra vegada la benvinguda i ja sabeu que estem
ací per a tractar els temes que vos inquieten”.
2.-INFORME DE LES ESCOLES ESPORTIVES.
El regidor d’Esports comença dient: “Com sabeu, tots els anys la Regidoria d’Esports
oferta les EEMM, i com és habitual en els últims anys, totes les modalitats augmenten
considerablement. Vos dic els diferents esportistes que hi ha per modalitat esportiva:
MODALITAT ESPORTIVA
BÀSQUET
CICLISME
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
HOQUEI
MULTIESPORT
PATINATGE
PILOTA VALENCIANA
ATLETISME
FUTBOL 7
FUTBOL SALA
TENNIS
GIMNÀSTICA RÍTMICA
FRONTENNIS
ESCACS
TOTAL

PARTICIPANTS
52
6
24
15
32
70
14
12
31
102
17
29
7
13
424

Enguany, com a novetat, està la modalitat d’escacs, la qual ja fa temps que anem oferint-la i
cap any s’ha dut a terme i per fi enguany l’hem posada en funcionament. Vull recordar-vos que
tenim en l’actualitat 5 convenis (Muro CF, Muro CT, Club Patí Muro, Club Muro Bàsquet i el Club
Frontenis Muro), i tots augmenten el nombre d’alumnat. També vull dir-vos, que hi ha diferents
modalitats esportives, més concretament, la de futbol sala, futbol 7, bàsquet, patinatge i pilota
valenciana, que estan competint en els Jocs Esportius Municipals de la Comunitat Valenciana.
Tots els xiquets que estan competint tenen una assegurança de Conselleria i la resta
l’ajuntament contracta una assegurança privada. A banda de les escoles esportives, està la
Gent Gran, i que a dia de hui estan matriculats el següent nombre de persones:
MODALITAT ESPORTIVA

PARTICIPANTS

IOGA

17

GIMNÀSTICA MANTENIMENT JOVES

25

GIMNÀSTICA MANTENIMENT JUBILATS

57

DIABÈTICS

27

TOTALS

17
25
57

TOTALS

27
126

Ja per últim, vull dir-vos que la Regidoria d’Esports està oberta a rebre qualsevol crítica o coses
negatives referents a les escoles esportives per a millorar-ne el funcionament, i ja sabeu que en
aquest aspecte sols ho heu de parlar.

3.- PREMIS A L’ESPORT I BEQUES ACADEMICOESPORTIVES.
El regidor d’Esports diu: “Per una part estan les beques, que en són 8 de 400€
cadascuna. En les bases que vos hem repartit, estan els requisits per poder optar a dites
beques i no hem modificat res de l’any passat. Vos convide que si coneixeu algun esportista
que puga optar a les beques que li digueu que es presente, que tots els anys ens ha quedat
alguna beca per donar. Pel que fa als premis, enguany hem posat un apartat dins del punt
Proposta de Candidatures, i que diu: La Junta Esportiva Municipal podrà proposar fins a un
màxim de tres candidats per a cadascuna de les modalitats, millor esportista individual, millor
promesa i millor entitat. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de desembre. Igual
que en les beques, vos demane que ens involucreu en aquest acte i així tinga l’acceptació que
els toca. He de dir-vos que l’acte de lliurament de premis serà el dia 3 o 10 de febrer, ja que a
Alcoi encara no se sap quin dia ho faran ells i perquè no coincidisca estem esperant que ens
confirmen la seua data. Però en un principi, serà el dia 3 de febrer, de totes formes, ja vos ho
comunicarem.
S’aproven per unanimitat tant les bases de les beques com les bases dels premis.
4.- PRECS I PREGUNTES.
El representant del ARCD Tiempo Libre Muro pregunta: “ Cap la possibilitat de posar 2
portes en la zona de darrere de la pista central? És que la gent es posa fer les seues necessitats
a la porta de futbol sala.”
El regidor d’Esports contesta dient: “Mirarem de fer alguna cosa”.
El representant del ARCD Tiempo Libre Muro pregunta: “quan es pagarà la subvenció
del Sol a Sol”.
El regidor d’Esports contesta dient: “Miraré a vore què ha passat en el tema de les
subvencions”.
El representant del Club Pilota Muro comenta: “En el trinquet, la fàbrica que dóna a la
part dreta ha fet els desaigües nous i els ha posat encarats al mateix trinquet i molesta a l’hora
de jugar, es pot fer alguna cosa per arreglar-ho?”.
El regidor d’Esports contesta dient: “Parlaré amb els Serveis Tècnic però he de dir-te
que això és un carrer i no sé quina solució vos donaran, però ho miraré”
El representant del Club de Pesca “el Talpó”, pregunta: “ja estan tots els clubs
registrats en l’Ajuntament?”
El regidor d’Esports contesta dient: “Si no ho estan tots, en falten molts poquets”.
I no havent-hi més assumptes a tractar, per ordre de la presidència es va alçar la
sessió, a les 20.30 hores del dia indicat, 27 d’octubre de dos mil onze, de la qual per mi, el
secretari, s’alça la present acta.
EL PRESIDENT

EL SECRETARI

