EDICTE

Vist que la Comissió Informativa de Serveis Generals de data 12 de desembre de 2018
ha dictaminat favorablement.
Vist que segons estableix l’art. 10.1 i 10.6 correspon a la Junta de Govern Local la
resolució del procediment de concessió d’acord a la proposta d’adjudicació realitzada per
la presidència de la comissió d’examen i valoració.
Vist l’informe tècnic confeccionat per la tècnica de Promoció Econòmica de data 19 de
desembre de 2018.
Aquest acord de la Junta de Govern es pren 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. Aprovar l’adjudicació de les subvencions per al foment de l’economia local, la
consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball (convocatòria 2018) segons
el detall següent:

LÍNIA 1: Inversions en locals
Beneficiari

GENEBEDI

1. PREFIRE S.L
2. ESCAPE MASNOU S.L
3. JUDITH BOSCH FERNÁNDEZ
4. MARTA COLOM HERNÁNDEZ
5. FRANCESC PERALES ROTA
TOTAL

Import
sol·licitat
9.568,81 €
1.500,00 €
904,95 €
896,50 €
1.500,00 €

Import justificat
correctament
9.568,81 €
7.964,99 €
1.563,31 €
1.793,76 €
5.925,00 €

Import
màxim/beneficiari
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €

Núm. expedient: X2018005419
Codi de verificació electrònic: e7500136-39c6-4bc2-a368-04db6f205586

Import
a
concedir
1.500,00 €
1.500,00 €
781,66 €
896,88 €
1.500,00 €
6.178,54 €

https://bop.diba.cat
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Vist que en data 12 de desembre de 2018 i en data 19 de desembre de 2018 s’han
confeccionat informes tècnics de valoració i en data 12 de desembre de 2018 i 19 de
desembre s’ha reunit la comissió d’examen i valoració.

Data 3-6-2019

Vist que el termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 18 d’octubre de
2018 i vist que des de la regidoria de Promoció Econòmica s’ha procedit a la revisió de
les sol·licituds presentades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou en sessió celebrada el dia
2 d’agost de 2018 aprovava la convocatòria del 2018 de les subvencions indicades
anteriorment.

B

“ Vist que el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 20 de juliol de 2018 es
publicava l’edicte de l’aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit
productiu i l’impuls del mercat de treball, a atorgar pel procediment de concurrència
competitiva.

A

En sessió de data 20 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament
del Masnou, adoptà, entre d’altres acords, el següent:

LÍNIA 4: Promoció comercial i digitalització

Tercer. Notificar l’atorgament de les subvencions a les persones interessades indicades
al punt 1r.
Quart. Disposar de 6.178,54 € a càrrec de l’aplicació pressupostària PE 43300.7700 per
realitzar el lliurament econòmic de la subvenció relativa a la línia 1 – Inversions en locals
d’aquesta convocatòria d’ajuts.
Cinquè. Disposar de 4.548,09 € a càrrec de l’aplicació pressupostària PE 43300.4790,
per realitzar el lliurament econòmic de les subvenció a la línia 4 – Promoció comercial i
digitalització.
Sisè. Donar trasllat dels expedients a Intervenció per a la realització de la fiscalització
prèvia a l’ordenació del pagament i procedir posteriorment a la seva aprovació per
l’Alcaldia.
Setè. Donar compte de la resolució del procediment a la comissió informativa que
entengui dels assumptes de promoció econòmica, per a coneixement dels grups
municipals.
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.
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.

El Masnou,
[Firma01-01]

GENEBEDI

B

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
21/05/2019

https://bop.diba.cat

Segon. Comunicar la concessió de subvencions a càrrec de l’aplicació pressupostària PE
43300 47900 a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a l’e-Tauler i al portal de transparència del
web municipal.

A

Import
a
concedir
93,67 €
866,42 €
1.000 €
1.000 €
588 €
1.000 €
4.548,09 €

Pàg. 2-2

Import
màxim/beneficiari
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

CVE 2019019713

Import justificat
correctament
187,33 €
1.732,85 €
4.095,00 €
2.221,15 €
1.176 €
2.041,44 €

Data 3-6-2019

6. LAURA VILLÀ LLOP
7. DANIEL MOLINA SÁNCHEZ
8. INTISI S.L
9. ACL IDIOMES S.L
10. CINES LA CALANDRIA S.L
11. IDILICSTUDIO S.L
TOTAL

Import
sol·licitat
205,82 €
866,42 €
4.095,00 €
15.501,00 €
6.701,40 €
1.000,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Beneficiari
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