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La Junta de Govern Local, per acord de data 29-8-2016, ha acordat el següent:
“Vist que la Junta de Govern Local, amb data 23 de maig de 2016, 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 2016.
Vist que el termini de presentació de sol·licituds s’establia entre el dia 1 i el 31 de juliol
d’aquest any.
Vista la proposta de la Regidoria d’Esports de data 18 d’agost de 2016, una vegada
examinades totes les peticions, en aquest àmbit, d’entitats presentades dins de termini.
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Admetre definitivament, doncs reuneixen les condicions i requisits descrits a les
bases generals i específiques que regulen aquesta convocatòria, i no tenen mancances pel
que fa a la documentació aportada les sol·licituds presentades per:
1. CLUB FUTBOL SALA D’ARENYS DE MUNT, amb CIF núm. G65635237, domiciliat
a Rbla. Riera i Penya, 28-30-1r-8a (Ctra. Sant Celoni, km. 3,2) d’Arenys de Munt
per un import de 2.000,00 euros pel projecte Futbol-Sala.
2. C.D.E ARENYS DE MUNT – PATINATGE, amb CIF núm. G66456641, domiciliat al
Torrent d’En Terra s/núm. d’Arenys de Munt per una quantia de 6.000,00 euros, pel
projecte de pràctica i competició del patinatge artístic a nivell local, provincial,
nacional i internacional.
3. CENTRE D’ESPORTS ARENYS DE MUNT- HOQUEI PATINS, amb CIF
G59147702 domiciliada al Torrent d’En Terra, s/núm. d’Arenys de Munt, per import
de 3.000,00 euros destinats a diferents projectes esportius: promoure l’hoquei
base, promoure torneigs i casals i 1r. Equip masculí i equips sèniors.
4. C.E. ARENYS DE MUNT, amb CIF 59912741, domiciliat al Torrent d’En Terra
s/núm. d’Arenys de Munt, per un import de 9.300,00€ destinats al projecte de
foment dels valors a través del futbol.
5. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MUNTANYENCS DE LA VILA, amb CIF G63238109,
domiciliada al c/ Verge de Montserrat 2, 1r 4a d’Arenys de Munt, per una quantia de
5.500,00€ destinats a diferents projectes: XXVIII Marxa Popular dels Termes,
sortides i activitats, cursos de formació i foment de l’esport, 6è cicle d’audiovisuals i
equip trail-running
Segon.- Notificar aquest acord a les entitats esmentades a través del tauler d’edictes i del
web municipal, així com a la Regidoria d’Esports i al Departament d’Intervenció.”

El secretari accidental,

Gemma García Ramos
Arenys de Munt, 31 d’agost de 2016.

