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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS D’ARENYS DE MAR CELEBRADA EL 
26 DE MARÇ DE 2012 A LES 19:00h A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT. 
 
Assistents: 
Marta Pardo (Club Vòlei Platja i Club Voleibol Arenys); Rosario Rodríguez (Club Patinatge Artístic 
Arenys de Mar); David Grañé (Associació Esportiva Nanbudo Arenys de Mar); Agustí Massuet (Club 
Pesca Mar-Sport); Josep  Mª Mora (Penya Barça); Jaume Calopa (Arenys Bàsquet); Pedro Martino 
(Penya Apa Anem-hi);  José Mª Escudero (Futsal Arenys); Manel Marí (AMPA Col�legi La 
Presentació); Sergi Salmerón (Club Hoquei Arenys de Mar); Ana Montes (Associació Tir amb Arc La 
Conxorxa); Francesc Colomé (PSC); Juanjo Almansa (regidor d’esports) Salva Grau (tècnic aux. 
esports) Juan Ramírez (tècnic esports). 
 
Excusats:  
Huw Wyn-Edwards (Club Nàutic Arenys de Mar) i Josep Mª Lluch (UFEC) 
 
Absents:  
Ampa Joan Maragall; Ampa Sinera; Associació Ski Arenys; Ateneu Arenyenc; Centre Excursionista 
Arenys de Mar; Club Bàsquet Sinera; Club de Rem Arenys; Club Futbol Arenys de Mar; Club Petanca 
Arenys; Club Taekwondo Arenys; Club Tennis Arenys; Gent Gran del Gimnàs Municipal; Penya 
Blanquiblava; BLOC MUNICIPAL; CiU; CUP; ERC; ICV i PP 
 
 
1.- Aprovació acta anterior: 
Es llegeix l’acta de la reunió del 27 de febrer del Consell Municipal d’Esports i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2.- Explicació pràctica de la tramitació de les subvencions esportives 2012 
La regidoria d’esports explica  les bases reguladores de la subvenció esportiva 2012 i amb una 
explicació gràfica comunica els tràmits a realitzar en el model de sol�licitud i el model justificatiu de 
les subvencions esportives 2012 i amb el seus corresponents annexos. 
 
3.- Precs i preguntes: 
En Francesc Colomé pregunta quin percentatge se li aplica a cada entitat i com es decideix l’import 
de subvenció de cada entitat. La regidoria d’esports comunica que tal i com marca l’article 11 (Import 
individualitzat de les subvencions) de les bases reguladores: “L’import a concedir a cadascun dels 
projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els sol�licitants en relació als 
punts assignats. L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà els 5.000,00 €, en 
qualsevol cas, del 50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades i fins a esgotar la consignació 
pressupostària anteriorment fixada.” I seguidament s’explica la puntuació de barems que s’utilitza, que 
es basa en la suma de tots els punts atorgats a les entitats dels diferents criteris objectius i es divideix 
pel pressupost de la subvenció esportiva (25.000,00 €). Aquesta quantitat final és el valor de cada 
punt. 
 
En David Grañé pregunta si per demanar la subvenció esportiva l’entitat ha d’estar registrada en el 
Registre Municipal d’Arenys. La regidoria d’esports comunica que tal i com marca l’article 4 
(Requisits dels beneficiaris) de les bases reguladores una de les condicions que s’ha de reunir per 
poder sol�licitar la subvenció esportiva és estar inscrit en el Registre Municipal d’Entitats de 
l’Ajuntament. 
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En Jaume Calopa pregunta si els nens de l’equip anomenat Escola del seu club que no tenen fitxa 
federativa ni escolar, conten en la puntuació de barems. La regidoria d’esports comunica que tal i 
com marca l’article 9 (Criteris objectius d’atorgament de la subvenció) només es puntua als jugadors 
que tinguin llicència federativa o escolar. A més a més, se li comunica que per tema de que aquests 
jugadors estiguin assegurats, seria interessant pel Club fer fitxes esportives amb el Consell Esportiu 
del Maresme. 
 
Per finalitzar, el regidor d’esports recomana a les entitats esportives que no esperin a l’últim dia per 
presentar les subvencions perquè sempre pot haver algun inconvenient i que durant la tramitació, si a 
les entitats se’ls reclama algun document que el presentin el més aviat possible perquè si no tota la 
tramitació de les subvenció esportiva queda aturada i el pagament a les entitats s’endarrereix. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:05h. 


