
                                           

CORRECCIÓN DE ERROS. RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral para

o Deporte, pola que se publica a relación definitiva das entidades desestimadas e inadmitidas e a

relación  das  entidades  admitidas  e  baremadas,  presentadas  ao  abeiro  da  Resolución  do  6  de

setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria

do ano 2021 para a  concesión de  subvencións,  en réxime de  concorrencia  competitiva,  para a

adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

Despois  de que se  advertisen varios  erros  materiais  na  dita  resolución,  publicada na  páxina web da

Secretaría Xeral para o Deporte, cómpre facer as siguientes rectificacións:

Na páxina 11, na sexta cela de la fila do ANEXO I, Listado de entidades beneficiarias, a) Clubs

deportivos, sociedades anónimas deportivas, correspondente á entidade 5 Coruña Fútbol Sala, debe dicir:

“Cinta de correr, bicicleta estática, elíptica, pesas e material de ximnasio”.

Na páxina 17, na oitava cela da fila do ANEXO I, Listado de entidades beneficiarias, a) Clubs

deportivos, sociedades anónimas deportivas, correspondente ao Club Patinaxe Artístico Coruxo, onde di:

“4.680,00 €”, debe dicir: “6.250,00 €”.

Na páxina 42, na oitava cela da fila do ANEXO I, Listado de entidades beneficiarias, a) Clubes

deportivos, sociedades anónimas deportivas, correspondente á entidade Atletismo Ría de Foz, onde di:

“3.750,50 €”, debe dicir: “6.384,00 €”.

Na páxina 42, na oitava cela da fila do ANEXO I, Listado de entidades beneficiarias, a) Clubes

deportivos,  sociedades  anónimas  deportivas,  correspondente  ao  Club  Deportivo  Castro,  onde  di:

“5.400,00 €”, debe dicir: “10.779,90 €”.
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