ANUNCIO PROVISIONAL DAS AXUDAS MUNICIPAIS A CLUBS E ENTIDADES PARA A
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO ANO 2021
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 1379/2021 adoptouse o seguinte acordo segunda bases
de subvencións a clubs deportivos e entidades sen ánimo de lucro do Concello de Muros para
o ano 2021 (BOP núm. 187 xoves, 30 de setembro de 2021):
...
PRIMEIRO. Comprometer o gasto e aprobar con efectos 31/12/2021 a concesión provisional
en réxime de concorrencia competitiva de subvencións dirixidas a clubs deportivos do
Concello de Muros sen ánimo de lucro con equipos ou deportistas que participen en
competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico, e a entidades sen ánimo de
lucro para a realización de actividades de fomento da actividade física para o ano 2021, as
seguintes axudas a favor das seguintes entidades e polos seguintes importes:
Modalidade A: Clubs e entidades deportivas

Fútbol

CONCESIÓ
N
3.000,00 €

CANTIDADE A
XUSTIFICAR
6.140,00 €

SCRD Esteirana

Fútbol

2.568,75 €

5.437,19 €

CC Muros

Ciclismo/Tríatlon

1.425,00 €

3.884,27 €

Club Deportivo Muros

Fútbol

1.068,75 €

1.712,59 €

UD Montelouro

Fútbol

967,50 €

2.096,25 €

Volantes de Baño FC

Fútbol

828,75 €

1.609,12 €

Club Deportivo Triki Team
Soc. de Caza San Xoán de
Serres

Atletismo

573,75 €

717,19 €

Caza

573,75 €

682,30 €

ENTIDADE

DEPORTE

Escola Deportiva Os Miúdos

CVD: h17jjslZbRjZEaRc6+al
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Modalidade B: Entidades deportivas
ENTIDADE

DEPORTE

Asociación Os Salta Rejos

Actividades
físicas

CONCESIÓ
N

CANTIDADE A
XUSTIFICAR

2.718,75 €

4.668,09 €

SEGUNDO. Notificar ás persoas interesadas esta resolución, sinalando que para o pago das
mesmas será preciso que previamente os/as beneficiarios/as presenten a documentación
xustificativa segundo o disposto na base 9ª das bases que rexen a presente convocatoria, con
data límite de xustificación que rematará o día 31 de decembro de 2021. Para as subvencións
que teñan concedida unha prórroga, previa solicitude da entidade beneficiaria antes de que
remate o prazo de xustificación, o prazo de xustificación rematará o día 31 de xaneiro do ano
seguinte da convocatoria.
...
Muros na data da sinatura dixital
A alcaldesa
María Inés Monteagudo Romero
Concello de Muros
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