EDICTE

Atès el que disposen les esmentades bases específiques reguladores pel que fa al
procediment de valoració i de concessió de les subvencions, en els seus apartats 8, 9, 10
i 11.
Vista l’acta de la reunió de la comissió específica de valoració de les sol·licituds rebudes,
celebrada el dia 24 de maig de 2018.
Vist l’informe de l’instructor de l’expedient, de data 29 de maig de 2018.
En virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant
Decret número 1082, de data 16 de juny de 2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny
de 2015.
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents:
Primer. Estimar totes les sol·licituds presentades, amb excepció de la presentada per
l’AMPA La Barqueta, per no ajustar-se a l’objecte establert al punts 4.d) i 5) de les Bases
específiques de la convocatòria.
Segon. Aprovar la concessió de les subvencions següents:

GENEBEDI

Activitats generals
Entitat

Concepte i actuacions

Assoc. de Maquetistes Navals del Masnou

Confecció artesanal de maquetes navals

Associació DUBBUC

Skate and Sound session Volum 2

1.762,10 €

SOM Masnou

Tallers

1.914,00 €

Casal de la Gent Gran de Can Malet

Festa Major: havaneres, coral i rom cremat

Poesia en acció

Reciclatge lúdic i descoberta dels valors de la meva vila

1.488,67 €

Les Capitanes del Masnou

Activitats de foment de la presència de les dones a la
vida cívica, cultural, associativa, lúdica del masnou

1.762,10 €
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Atès que el termini de presentació de sol·licituds de subvenció, que era de 30 dies
naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB, va
acabar el dia 26 de març de 2018, inclòs.

Data 22-6-2018

Atès que en sessió de data 8 de febrer de 2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament va
aprovar la convocatòria d’un concurs públic per atorgar subvencions municipals a entitats
per l’any 2018, pel procediment de concurrència competitiva. La convocatòria es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 23 de febrer de
2018 (identif. BDNS 386633).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Atès que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 16 de novembre de
2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la concessió de subvencions
municipals a entitats per l’any 2018, a atorgar pel procediment de concurrència
competitiva. Un cop sotmès l’expedient a informació pública no s’han presentat
al·legacions ni reclamacions, de forma que l’acord d’aprovació de les Bases de referència
ha esdevingut definitiu.

A

En sessió de data 7 de juny de 2018, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament del
Masnou, adoptà, entre d’altres acords, el següent:

Subvenció

660,00 €

B

533,00 €

Activitats generals
Entitat

Concepte i actuacions

Agrupament Escolta Foc Nou

Sortida a la neu i Fira de Primavera

1.762,10 €

Lleureka-Projectes Educatius

Projecte educatiu i cultural Pau Casals

1.579,81 €

Gent del Masnou

Distribució mensual del butlletí de Gent del Masnou

1.549,43 €

Associació Country Ocata

Popularitzar en ball del Country

1.130,00 €

Associació Ple de Swing

Swing out night, disjòqueis de vinils, classes obertes i
exhibicions de balls
Volada d'estels

1.610,19 €

1.032,95 €

Associació La Teatral

Projecte de capacitació intercultural per al professorat del
Masnou
Programació d'obres de teatre de creació pròpia 2018

Associació La Colla de l'Hort

Masnou Chef

1.519,05 €

Jove Orquestra del Masnou

Preparació d'un book/dossier de presentació

1.427,91 €

Associació de dansa del Masnou

Gala de Nadal: El ballet del Trencanous

Associació de Veïns de Bell Resguard

1.853,24 €
1.731,72 €
1.549,43 €
900,00 €

Revetlla de Sant Joan. Festa Major. Festes populars Bell
Resguard i Ofrena floral 11 de setembre
Associació de veïns i veïnes del Masnou Alt Revetlla de Sant Joan i Concurs de paelles Festa Major

1.549,43 €

Centre Cultural i de lleure Luz del Alba

Activitat socials i festes populars, període 2018

1.500,00 €

LACAM

MantraFest

1.519,05 €

Associació de veïns C/ Sant Rafael

Festes tradicionals 2018

2.065,91 €

Associació veïnal del Cul d'Ocata

Assegurança RC, "color i natura", benvinguda dels Reis
d'Orient, Trabuicaires d'Ocata i esport obert a tothom,
Programa d'activitats anuals

1.853,24 €

Rua Diabòlica. Festa de la percussió. Castanyot. Sopa de
pedres.
Associació de Dòmino per parelles El Campionats, esdeveniments i escola del dòmino per
Masnou
parelles.
Ass. de dansa i teatre musical del Masnou
Pre Vaganova

2.187,43 €

Associació Juvenil de Teatre del Masnou

1.792,48 €

APA Bergantí

Setmana Potter 2018-Musical Harry Potter i la pedra
filosofal el musical.
Rescat de gossos i gats maltractats o abandonats per
adoptar
Festa de fi de curs / Activitats culturals o de
complementació educativa / Dinars de germanor
Festa de l'APA / Xerrades a les famílies

APFA Marinada

Activitats obertes a la comunitat educativa

2.096,29 €

AMPA Maremar

Taller d'estudi assistit / Animació a la lectura i l'escriptura

1.458,29 €

AMPA Ocata

1.853,24 €

AMPA Mediterrània

Organització de festes, tallers i suport a les diferents
comissions de l'AMPA
Integració per a tots els nens de l'escola / Activitats
escolars / Activitats extraescolars / Casal d'estiu /
Colònies / Escola de pares
Projecte de biblioteca escolar

AMPA Escolàpies

Festa de fi de curs / Xerrada per a les famílies (Bullying)

1.000,00 €

AMPA Rosa Sensat

Dinamització de la biblioteca escolar / Festa fi de curs i
sopar de germanor / Festa de Nadal / Xerrades per a
mares i pares
Festa de fi de curs / Peques i Robots

1.670,95 €

Casino del Masnou
Colla de Diables del Masnou

Associació de rescat de gossos i gats
AMPA Ferrer i Guàrdia

AMPA Sagrada Família

AMPA Lluís Millet

1.427,91 €

1.276,00 €
1.184,86 €

1.731,72 €
1.670,95 €
1.100,00 €

1.731,72 €

1.336,76 €

A

1.549,43 €
65.000,00 €

GENEBEDI

B

Suma

1.000,00 €
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1.397,52 €
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Difusió d'activitats al parc Caramar i al Local Sala
Maquetes
Associació Colla Bastonera del Masnou Ple Assegurança RC, Ple de Rauxa IV, vestuari i material de
de Cops
la Colla
Associació Fem Fira El Masnou
Festa familiar solidària, activitats festa major i tallers
infantils
Grup d'Aficionats al Teatre del Masnou
Programació de teatre d'aficionats al Masnou 2018

1.670,95 €

CVE 2018024541

Associació Amics del Ferrocarril

1.610,19 €

Data 22-6-2018

AFS Intercultura

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Assoc. antics amics escoltes del Masnou

Subvenció

Núm. expedient: X2018000858
Codi de verificació electrònic: 1defc780-a94f-4cd7-9d79-116474b468d5

Activitats esportives

4.885,81 €

Club Nàutic el Masnou

Campionats de Catalunya, Espanya, Europa i el Món.
34a edició del Festival de Patinatge
Tokio 2020 (Campionats de Catalunya, Espanya, Europa
i Mundial)
Promoció de l’escola i l’esport base. Campionat “Vila del
Masnou”
Entrenaments de flotes (Optimist, Europa, Lasser i 420)

Club d’Escacs el Masnou

Campionat de Catalunya d’equips

512,93 €

Club Ocata Vent

Renovació de la nau i subvenció per les llicències
federatives dels socis
Formació i promoció de l’esport de la natació. XXV
Travessa al Port del Masnou
Futbol base masculí. Futbol base femení. Futbol sala
escolar i federat. Futbol adaptat
Tallers d’Skate, surf i paddle surf

578,53 €

Club Natació el Masnou
Club Atlètic Masnou
Club de surf i skateboard Everliving
Club Excursionista el Masnou

Cinema de muntanya a la fresca. Open de Boulder del
Centre excursionista

Suma

5.718,54 €
1.591,37 €

2.189,13 €
7.617,27 €
381,47 €
771,37 €
30.000,00 €

Tercer. Aprovar la disposició, d’acord amb el document comptable que s’adjunta, dels
imports següents:
!

65.000,00 € a l’aplicació CP 92410 48003 Subvencions generals a entitats.

!

30.000,00 € a l’aplicació ES 34112 48003 Subvencions a entitats esportives.

Quart. Aprovar la concessió d’una bestreta del 75% de l’import de les subvencions
atorgades a les entitats següents, que així ho han sol·licitat:

Activitats generals
Entitat
Associació de Maquetistes Navals del Masnou

399,75 €

Associació DUBBUC

1.321,57 €

SOM Masnou

1.435,50 €

Casal de la Gent Gran de Can Malet

495,00 €

Poesia en acció

1.116,50 €

Les Capitanes del Masnou

1.321,57 €

Lleureka-Projectes Educatius

1.184,86 €

Gent del Masnou

1.162,07 €

Associació Country Ocata

GENEBEDI

Bestreta

847,50 €

Associació Ple de Swing

1.207,64 €

Associació antics amics escoltes del Masnou

1.207,64 €

Associació La Teatral

1.253,22 €

Associació La Colla de l'Hort

1.139,29 €

Jove Orquestra del Masnou

1.070,93 €

Associació Amics del Ferrocarril

1.048,14 €

Associació Colla Bastonera del Masnou Ple de Cops

1.389,93 €

Associació Fem Fira El Masnou

1.298,79 €
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A

Club Deportiu Masnou

1.167,23 €
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Club Judo Rei

4.393,52 €

Pàg. 3-5

Club Esportiu Patinatge el Masnou

192,84 €

CVE 2018024541

El Masnou Basquetbol

Subvenció

Data 22-6-2018

Escola Skateboard, surf i paddle surf. Tornejos i
esdeveniments del Club
Foment de l’esport masculí i femení. 3x3 de bàsquet

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Concepte i actuacions

B

Entitat
Associació Carving´s Maresme

Activitats generals

1.162,07 €

1.549,43 €

Associació veïnal del Cul d'Ocata

1.389,93 €

Casino del Masnou

1.070,93 €

Colla de Diables del Masnou

1.640,57 €

Associació de Dòmino per parelles El Masnou
Associació de dansa i Teatre musical del Masnou

957,00 €
888,64 €

Associació Juvenil de Teatre del Masnou

1.344,36 €

Associació de rescat de gossos i gats

1.298,79 €

AMPA Ferrer i Guàrdia

1.253,22 €

APFA Marinada

1.572,22 €

AMPA Sagrada Família

1.298,79 €

AMPA Rosa Sensat

1.253,22 €

AMPA Lluís Millet

1.162,07 €

Activitats esportives
Entitat
Associació Carving´s Maresme

Bestreta
144,63 €

El Masnou Basquetbol

3.664,35 €

Club Esportiu Patinatge el Masnou

3.295,14 €

Club Judo Rei

875,42 €

Club Deportiu Masnou

4.288,91 €

Club Atlètic Masnou

5.712,95 €

Club Excursionista el Masnou

578,53 €

Cinquè. Notificar l’acord a cadascuna de les entitats sol·licitants de les subvencions. En
aquesta notificació cal recordar a les entitats:
a) Que disposen del termini d’un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació de
la concessió de la subvenció, per reformular, si fos necessari, la seva sol·licitud
inicial (clàusula 14 de les bases específiques).
b) Que, en cas que no ho hagin fet en la sol·licitud, poden demanar el pagament
avançat del 75% de la sol·licitud atorgada, justificant per escrit la necessitat.
c) Que la justificació de la subvenció es pot fer des del moment en què s’han dut a
terme les activitats subvencionades i es disposa de la documentació requerida, i
en tot cas, com a màxim fins al 31 de gener de 2019.

GENEBEDI

Sisè. Publicar la resolució sobre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, a l’e-Tauler i al portal web municipal de transparència, d’acord amb l’apartat
20 de les bases específiques.”
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1.139,29 €
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LACAM
Associació de veïns C/ Sant Rafael

A

750,00 €

CVE 2018024541

Associació de veïns i veïnes del Masnou Alt

675,00 €

Data 22-6-2018

Associació de Veïns de Bell Resguard

1.162,07 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Grup d'Aficionats al Teatre del Masnou
Associació de dansa del Masnou

Bestreta

B

Entitat

GENEBEDI

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 22-6-2018

CVE 2018024541

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
14/06/2018

https://bop.diba.cat

El Masnou,
[Firma01-01]
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
publicació.

A

Si voleu impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
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