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La Junta de Govern Local, per acord de data 7-12-2015, ha acordat el següent:
Vist que la Junta de Govern Local en data de 21-9-2015 va aprovar la convocatòria
d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en règim de
concurrència competitiva, en els àmbits social, esportiu i cultural per a l’any 2015.
Vist que, un cop examinades, per part de la Comissió Tècnica de Qualificació reunida en data
30-11-2015, aquesta fa una proposta que eleva a l’òrgan competent.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Admetre les sol·licituds de subvencions següents, doncs reuneixen les condicions i
requisits descrits a les bases generals i específiques que regulen aquesta convocatòria, i no
tenen mancances la documentació aportada:
25
entitat

45
projecte a s ubvencionar

repres entant

data entrada núm. Regis tre import s ol

àmbit obs ervacions

Anna Artigas
Miquel

04/11/2015 5239/2015

1.453,00 € cultur

Xavie Vila
Vilarrubia

05/11/2015 5244/2015

33.030,00 € espor

04/11/2015 5227/2015

4.479,41 € espor

02/11/2015 5190/2015

1.500,00 € cultur

02/11/2015 5188/2015

1.500,00 € social

04/11/2015 5240/2015

2.115,00 € social

04/11/2015 5231/2015

10.500,00 € social

22 AMPA IES Domenec Perramon

Projecte 1: xerrada adolescents i
xarxes socials (162)
Projecte2: adquisició llibre
"sansamba" (255)

Dulce Díaz Cornejo 05/11/2015 5252/2015

375,30 € social

3 AMPA IES Domenec Perramon

Projecte 5: digiplanetarium
Projecte 3: agendes escolars
Projecte 4: transport escolar per
sortides culturals

Dulce Díaz Cornejo 05/11/2015 5253/2015

2.216,70 € cultur

6 AMPA Escola Sant Martí

10 CEADM Secció Hoquei Patins

Actualització llibres de text
- 1r equip masculi i esquips seniors
(20000)
- equips femenins (4500)
- promoure hoquei base (10000)
- promoure torneig i casals (2200)

Projecte 1: Fitxes esportives (2042,55)
Projecte 2: V trofeu internacional
patinatge Arenys de Munt (1746,26)
Projecte 3: desplaçaments, dietes i
allotjaments (3110)
Josep Antoni Pi i
13 CdE Arenys de Munt - Secció patinatge Projecte 4: llicències esportives (2060) Saurí
AVAM (Associació de Veterans
Intercanvi cultural amb Alfaro (Rioja)
16 d'Arenys de Munt)
Santi Rivera Planas
Projecte 1: Festa Blaugrana (1500)
Projecte 2: retransmissió partits futbol
17 Penya Barcelonista Arenys de Munt
a local social (800)
Jaume Missé Mas
Anna Artigas
19 AMPA Escola Sant Martí
Aportació monitora de reforç P3
Miquel
Centre d'Esplai Catecolònies Sant
Albert Muñoz
21 Martí
Catecolònies 2015
Rossell

Segon.- Denegar provisionalment, la sol·licitud de subvenció següent, doncs no reuneix les
condicions i requisits descrits a les bases generals i específiques que regulen aquesta
convocatòria:
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25
entitat

45
projecte a s ubvencionar

repres entant

data entrada núm. Regis tre import s ol

àmbit obs ervacions

projecte 6: arranjament pati esportiu
3 AMPA IES Domenec Perramon

Dulce Díaz Cornejo 05/11/2015 5253/2015
Sonia Olivares
Graupera
05/11/2005 5258/2015

24 AMPA Escola Sobirans

Reducció quotes servei acollida,
ludoteca, extraescolar, TEI

20 Voluntaris per Arenys de Munt

Projecte 2: setmana solidària (compra
vehicle) (14800)
Josep Juvanteny
Planas

2.216,70 € cultur

projecte 6: no objecte de convocatòri a

mateix projecte que presentat a punt

6.122,91 € social 1

projecte 2: no objecte de convocatòria

04/11/2015 5234/2015

2.000,00 € social

Tercer.- Requerir l’esmena de les sol·licituds de subvencions següents, doncs tenen
mancances la documentació aportada, en el termini de 10 dies des de l’endemà de la
notificació de la resolució:
25
enti tat

45
projecte a s ubvenci onar

repres entant

1 AMPA Escola Sobirans

Promoció activitat esportiva i cohesió Sonia Olivares
social a través de l'esport
Graupera

Col.lectiu Festiu Breda de Plaça
2 Associació

Breda de la Plaça 2015

4 Pensa en vi

Associació de Puntaires d'Arenys de
5 Munt

la vinya i el vi a Arenys de Munt
Projecte 1: trobada general
Projecte 2: taller infantil
Projecte 3: curs ret fi
Projecte 4: curs guipur bicolor
Projecte 5: exposició nadal

Col.lectiu pel Museu-Arxiu d'Arenys
7 de Munt

Arennios

8 Associació Breda del Sindicat

Breda del Sindicat

9 Breda Eixample

Activitats lúdico-socials

11 Club Futbol Sala Arenys de Munt

18 Caritas Parroquial Arenys de Munt

Ajut a les persones més necessitats

05/11/2005 5259/2015

àmbi t obs ervaci ons

6.122,91 € espor

Jordi Barri
González

05/11/2015 5247/2015

Joan Munich i
Arranz

05/11/2015 5256/2015

aportar model 2
model 1: ompl i r i mport s ol .l i ci tat
aportar model 2
model 3: manca pres s upos t enti tat
2.500,00 € cultur s obren factures
model 1: ompl i r i mport s ol .l i ci ta t
model 2: i ndi ca r cos t projecte
1.098,00 € cultur model 3: ma nca pres s upos t enti ta t

Montserrat
Casademunt
Caterineu

04/11/2015 5230/2015

1.800,00 € cultur

Gustau Adzerias i
Causi
Mònica Serrano
Teixidor
Maria Canaleta
Valenti
Mònica Serrano
Teixidor

Futbol sala
Projecte 1: marxa popular dels termes
(13210,66)
Projecte 2: sortides i activitats diverses
Associació Esportiva Muntanyencs de relacionades amb la muntanya
Antoni Ramon
12 la Vila
(1224,99)
Rossell

14 CE Arenys de Munt
Projecte pedagògic-esportiu
Associació Esportiva Muntanyencs de
15 la Vila
cicle audiovisuals grup muntanya

data entrada núm. Regi s tre i mport s ol

Francesc Prims
Salbaña
Antoni Ramon
Rossell

Josep Olivé Cabot

model 2: projecte 5 ma nca cos t
projecte
model 1: i mport s ol .l i ci ta t no és 90%
projecte
model 3: pres s upos t enti ta t no
qua dra ; i mport s ol .l i ci tud no és 90%
cultur no s 'a porta model 4

04/11/2015 5223/2015

300,00 €

05/11/2015 5245/2015

700,00 € social model 4: s i gna tura ba nc
model 3: ma nca pres s upos t enti ta t i
i mport s ubvenci ó s ol .l i ci ta da no
qua dra a mb ma tei x model 3 ni model
1

05/11/2015 5249/2015

3.550,00 € social

05/11/2015 5246/2015

1.500,00 € espor model 4: no es tà s i gnat

04/11/2015 5237/2015

3.079,65 € espor aportar model 2

03/11/2015 5201/2015
04/11/2015 5236/2015

02/11/2015 5189/2015

?

espor
423,53 € cultur

3.000,00 € social

model 1: manca i ndi car i mport
s ol .l i ci tat
model 3: l 'i mport s ol .l i ci tat no quadra
di ns d'aques t model
aportar model 2
model 2: manca cos t del projecte
model 3: import pres s upos t entitat,
manca cons ignar s ubvencions altres
ens en l'apartat a l'efecte
model 4: manca s ignatura banc
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23 Donaviva

Projecte 1: suport associatiu (1800)
Projecte 3: donants de sang voluntaris
(500)
Josep Juvanteny
Projecte 4: formació (6000)
Planas
Projecte 1: celebració X aniversari
Donaviva (1276,96)
Projecte 2: quina 2015 (1000)
Maria Serret
Ganges

25 Arenys amb el Poble Sahrauí

´Vacances en pau

20 Voluntaris per Arenys de Munt

Imma Jubany
Ribalta

04/11/2015 5234/2015

05/11/2015 5248/2015

05/11/2015 5261/2015

2.000,00 € social

model 1: fal ta s i gnar l a i ns tànci a
model 3: no compl i mentat el
pres s upos t del s projectes (ful l annex)
el s projectes des cri ts en ful l s
annexes no s ón el s que fi guren en el
model 2

aportar model 2
model 3: total de l 'acti vi tat no és
2.000,00 € social correcte
model 2: manca cos t del projecte
model 3: manca pres s upos t enti tat,
pres s upos t projecte no quadra
2.780,00 € social i ngres s os i des pes es

Quart.- Notificar aquest acord a les entitats esmentades través del taulell d’edictes i del web
municipal, així com a la Regidoria de Participació i al Departament d’Intervenció.”
El secretari accidental,

Gemma García Ramos
Arenys de Munt, 9 desembre de 2015.

