Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
www.laroca.cat

jsa/cem
Exp.: SP 3215/20 General 2556/20
Ass.: Assignació horaris instal·lacions esportives temporada 2020-21
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que el C.F.SANTA AGNÈS va fer una petició formar al consistori per poder
disposar d’espais esportius municipals per poder entrenar i jugar amb els equips
formats pel seu propi club.
Atès que la petició d’espais es referent Al camp de futbol de Santa Agnès de
dilluns a diumenge en diferents horaris.
.
Vist l’informe del director del Centre Esportiu Municipal de data 9 d’octubre de
2020
És per tot això, en l’ús de les atribucions que em són conferides,
RESOLC :
Primer.- APROVAR els horaris d’ús d’instal·lacions esportives del CF Santa
Agnès que regiran per la propera temporada 2020-2021 i que entraran en vigor
el dilluns 26 d’agost i durarà fins el 20 de juny de 2021 i aquests seran:

HORA
20:00
20:30
20:30
21:00
21:00
22:30
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a ½ camp C.F.
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C.F.Santa
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Agnès
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DIJOUS
½ camp C.F.
Santa Agnès
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Tot el camp
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½ camp C.F.
Santa Agnès
½ camp C.F.
Santa Agnès

Els horaris de partit seran els dissabtes a les 16:30 durant els mesos: setembre,
octubre, març , abril i maig. I Durant els mesos de novembre, desembre, gener i
febrer seran els diumenges a les 12.00h.
Segon.- INFORMAR que un cop tingueu assignada la distribució dels vostres
equips, l’haureu de fer arribar al coordinador Alex Milian. En el cas de que no
utilitzeu algun d’aquests horaris, ho haureu de comunicar per correu electrònic al
CEM amb la màxima antelació possible. En el cas de modificació d’horaris de
partits, ho hauríeu de comunicar amb 7 dies d’antelació per poder coordinar els
horaris del personal que treballa els caps de setmana. Si teniu previst organitzar
algun torneig durant la temporada, us recordem que caldrà autorització del
regidor d’Esports.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea d’Esports de l’Ajuntament
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