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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 2019.
Vist l’informe de l’instructor de l’expedient, de data 28 de maig de 2019.
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, es proposa, a la Junta de Govern Local, l’adopció dels acords següents:
Primer. Estimar totes les sol·licituds presentades.
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Segon. Aprovar la concessió de les subvencions següents:

CVE 2019021069

Vist el termini de presentació de sol·licituds de subvenció establert en la convocatòria de
l’1 al 30 d’abril de 2019.

Data 13-6-2019

Atès que en sessió de data 14 de març de 2019, la Junta de Govern de l’Ajuntament va
aprovar la convocatòria d’un concurs públic per atorgar subvencions municipals a entitats
per activitats esportives per l’any 2019, pel procediment de concurrència competitiva. La
convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de
data 21 de març de 2019 (identif. BDNS 444578).

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, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva. Un cop
sotmès l’expedient a informació pública no es van presentar al·legacions ni reclamacions,
de forma que l’acord d’aprovació de les Bases de referència va esdevenir definitiu.

https://bop.diba.cat
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En sessió de data 30 de maig de 2019, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament del
Masnou, adoptà, entre d’altres acords, el següent:
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Import
atorgat

4714

Club Deportiu Masnou

Promoció de l’escola i l’esport base federat del CD
Masnou

4718

Club Excursionista del Masnou

Open de boulder del Centre Excursionista del Masnou

673,00 €

4719

Assoc. De Artes Marciales Nihon Tai Jitsu
Aspa

Difondre la disciplina marcial Nihon Tai-Jitsu /Ju-Jutsu

224,00 €

4720

Club de Petanca el Masnou

Torneig dia de la Dona
Dia del Soci
Torneig de Festa Major

449,00 €

4722

El Masnou Basquetbol

Foment de l’Esport de base Femení i Masculí
3x3 de Bàsquet

5.271,00 €

4724

Club Atlètic Masnou

Futbol base masculí
Futbol base femení
Futbol sala escolar i federat
Futbol adaptat

8.300,00 €

4725

Assoc. Carving’s Maresme

Sharing Waves (compartint onades)

449,00 €

4727

Club d’Escacs el Masnou

Club de Catalunya per equips

560,00 €

4728

Club Esportiu de Patinatge

Campionats de Catalunya, Espanya i Europa
35a edició Festival de Patinatge

4.598,00 €

4729

Club Judo Bushido Rei

Tokio 2020

2.018,00 €

4730

Club de surf i skateboard Everliving

Skate & Sounds Volum 3

4731

Club Natació el Masnou

Formació i promoció de l’esport entre els joves
XXVI Travessa al Port Esportiu

2.131,00 €

4732

Club Nàutic el Masnou

Entrenament de flotes (Optimist, Europa, Lasser i 420)

2.018,00 €

4733

Club Ocata Vent

Renovació de la nau i renovació de llicències

673,00 €

4734

Associació Esportiva Ferrer i Guàrdia

Equip de futbol sala femení
Equip de futbol sala MENAS

673,00 €

4735

Club de Voleibol Masnou

Competició de vòlei a nivell Comarcal i Federatiu

673,00 €

Suma

449,00 €
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6.841,00 €

CVE 2019021069

Finalitat

Data 13-6-2019

Entitat

36.000,00€

Tercer. Aprovar la disposició, d’acord amb el document comptable que s’adjunta, per
l’import de 36.000,00 € a l’aplicació EN 34112 48003 Subvencions a entitats esportives
del pressupost de despeses, tenint en compte el crèdit inicial de 30.000,00 € més
l’ampliació de crèdit de 6.000,00 € aprovada en el Ple del 25 d’abril de 2019.
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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:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Exp.
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Suport avançat de les activitats

5.130,75 €

4718

Club Excursionista del Masnou

Suport avançat de les activitats

504,75 €

4719

Assoc. De Artes Marciales Nihon Tai Jitsu Aspa

Avançar per la compra de tatamis

168,00 €

4720

Club de Petanca el Masnou

Suport avançat de les activitats

336,75 €

4722

El Masnou Basquetbol

4724

Club Atlètic Masnou

4725

Assoc. Carving’s Maresme

Suport avançat de les activitats

336,75 €

4728

Club Esportiu de Patinatge

Suport avançat de les activitats

3.448,50 €

4729

Club Judo Bushido Rei

4730

Club de surf i skateboard Everliving

Suport avançat de les activitats

336,75 €

4734

Associació Esportiva Ferrer i Guàrdia

Projecte iniciat i necessiten sufragar despeses

504,75 €

4735

Club de Voleibol Masnou

Suport avançat de les activitats

504,75 €

Sufragar la despesa de les llicències federatives i
assegurances
Suport avançat, per assolir despeses abans d’iniciar la
temporada

Fer front a les despeses d’inici de temporada (llicències i
competicions)

3.953,25 €

6.225,00 €

1.513,50 €

Cinquè. Notificar l’acord a cadascuna de les entitats sol·licitants de les subvencions. En
aquesta notificació cal recordar a les entitats beneficiàries:
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 19 de les bases específiques).
b) Que, en cas que no ho hagin fet a la sol·licitud, poden demanar el pagament
avançat del 75% de la subvenció 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 el 31 de gener de 2020.
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Sisè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-Tauler i al portal
web municipal de transparència així com tramitar la concessió a la Base de Dades
Nacional de Subvencions.

https://bop.diba.cat

Club Deportiu Masnou
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Bestreta sol·licitada
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Finalitat

Data 13-6-2019

Entitat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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El Masnou,
[Firma01-01]
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 13-6-2019

CVE 2019021069

Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
04/06/2019
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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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