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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 27 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, amb excepció de la presentada per
l’Associació Espai Nassara, per incórrer en la circumstància descrita en l’article 12.3.b de
l’Ordenança general de subvencions, i d’acord amb l’apartat 7.1 de les Bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions a entitats a atorgar pel
procediment de concurrència competitiva, motiu pel qual no s’ha pres en consideració a
l’efecte de barem.
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Segon. Aprovar la concessió de les subvencions següents:

CVE 2019021070

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 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 444577).

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.

A

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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X2019004595

AMPA IES Maremar

X2019004749

AMPA Lluís Millet

X2019004750

AMPA Sagrada Família

X2019004751

AMPA Ferrer i Guàrdia

X2019004752

AMPA Ocata

X2019004753

AMPA Rosa Sensat

X2019004754
X2019004908
X2019004909
X2019004911

AFA Marinada
Capitanes del Masnou
Casal Gent Gran Can
Malet
Poesia en acció

X2019004914
X2019004591

SOM Masnou
G&G Rescat

X2019004747
X2019004748

TEA Asperger Maresme
Helping Cancer

X2019004691

Ple de Swing

X2019004692

Colla de Diables

X2019004868

Colla Bastonera

X2019004864
X2019004872
X2019004865

Gent del Masnou
Associació de Dansa
Amics i aficionats al teatre,
la música i la dansa
Casino del Masnou
Asociació Escribe
Conmigo

X2019004869
X2019004877

Associació Mantrafest
La Teatral

X2019004825
X2019004826
X2019004827
X2019004828

Lleureka
A.E.Foc Nou
Dubbuc
Cul d'Ocata

1.535,05 €

Festa fi de curs / Activitats culturals o de
complementació educativa / Dinars germanor
Organització de festes, tallers i suport a les
comissions de l'AMPA
Dinamització biblioteca escolar / Festa fi curs
i dinar germanor / Festa Nadal / Taller ous de
pasqua / Taller batukada
Activitats obertes a la comunitat educativa
Actvitats culturals i de patrimoni
Cantada d'havaneres

1.343,17 €

Recitals poètics musicals / Publicació llibre
Poesia Solidària / Reciclatge lúdic i
"descoberta de valors de la meva vila"
SOM Masnou
Rescat de gossos i gats maltractats o
abandonats per adoptar
Casal d'estiu 2019
Nutrició i Càncer / Taller maquillatge per a
persones amb càncer
Swing Out Night, Discjòqueis de vinils i
classes obertes a la població
Rúa Diabòlica, Festa Percussió, Castanyot,
Sopa de Pedres
Assegurança RC, V Ple de Rauxa,
manteniment material colla
Distribució butlletí i exposició temàtica
Mostra de dansa: El ballet del Trencanous
Programació teatre 2019

1.407,14 €

Programació activitats anuals
Diada de Sant Jordi i Diada de les
associacions, cursos d'escriptura i premi
literari "Escribe Conmigo"
MantraFest Ocata 2019
Programació teatre pròpia creació 2019, túnel
del terror i Festival de Teatre Compromès
Aniversari 15 anys de Lleureka
Sortida a la neu / Fira de primavera
Mural Jam (B Side)
Trabucaires d'Ocata / Benvinguda Reis
d'Orient / Juguem al carrer / Esport obert a
tothom

1.950,80 €
1.215,25 €

1.200,00 €
1.758,91 €

1.790,89 €
1.694,95 €

1.982,78 €
2.046,73 €
660,00 €

2.142,68 €
1.630,99 €
1.662,98 €
1.900,00 €
1.599,01 €
2.462,48 €
2.014,76 €
1.700,00 €
1.854,85 €
1.918,82 €

1.758,91 €
1.950,80 €
1.662,98 €
1.535,05 €
1.694,95 €
1.653,00 €

GENEBEDI

B

X2019004764
X2019004870

Tallers d'estudi assistit / Animació a la lectura
i l'escriptura
Activitats dramatitzades / Foment del grup de
percussió
Integració, igualtat per tots els nens de
l'escola / Activitats escolars i extraescolars

1.000,00 €

A

AMPA Escolàpies

1.400,00 €
1.822,87 €

https://bop.diba.cat

X2019004594

Projecte Biblioteca escolar
Festa de l'APA / Xerrades famílies / 50è
Aniversari escola
Festa fi de curs / Jornada interescolàpies de
bàsquet i curs de timbalers
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AMPA IES Mediterrània
APA Escola Bergantí

Subvenció

CVE 2019021070

X2019004592
X2019004593

Concepte i actuacions

Data 13-6-2019

Entitat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Expedient
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Amics del Jakub

X2019002919

Associació Maquetistes
Navals
Associació Activarte

X2019005027
Suma

Projecte igualtat laboral i social de la dona

1.630,99 €
2.000,00 €
2.175,00 €
1.854,85 €
1.000,00 €

533,00 €
1.311,19 €
64.999,00€

Tercer. Aprovar la disposició, d’acord amb el document comptable que s’adjunta, per
l’import de 64.999,00 € a l’aplicació CP 92410 48003 Subvencions generals a entitats del
pressupost de despeses.

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:

Entitat

Import bestreta

AMPA Lluís Millet

900,00 €
1.319,18 €

AMPA Ferrer i Guàrdia
AMPA Ocata
AMPA Rosa Sensat
AFA Marinada
Capitanes del Masnou
Casal Gent Gran Can Malet
Poesia en acció
SOM Masnou
G&G Rescat
Helping Cancer
Ple de Swing
Colla de Diables
Colla Bastonera
Gent del Masnou
Associació de Dansa

1.007,38 €
1.343,17 €
1.271,21 €
1.487,09 €
1.535,05 €
495,00 €
1.055,36 €
1.607,01 €
1.223,24 €
1.425,00 €
1.199,26 €
1.846,86 €
1.511,07 €
1.275,00 €
1.391,14 €
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AMPA Sagrada Família

A

X2019005025

1.200,00 €
1.343,17 €
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Bell Resguard

Ball Country
Difusió d'activitats del ferrocarril i el Parc de
Can Guarino
Volada d'Estels
Festes tradicionals 2019/20
4a Festa Familiar Solidària / 3a Festa
Familiar Terra Mar i Fic / 1a Festa dels Peluts
Festa Major Sant Pere 2019 / Festes
Populars Bell Resguard 2019
Taller Ioga / Cicle xerrades 1. Psicologia i
Neuropsicologia / 2. La importància del
psiconeuròleg i el fisioterapeuta / 3. Què és,
per què és important i diferències entre
logopèdia, fonoaudiologia i logofoniatria /
Primera sortida: caminada adaptada platja
del Masnou, sessió de musicoteràpia
Confecció artesanal de maquetes navals
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X2019004836

Subvenció
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X2019004832
X2019004834
X2019004835

Country Ocata
Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)
Antics Escoltes
Sant Rafael
Fem Fira

Concepte i actuacions

Data 13-6-2019

X2019004829
X2019004831

Entitat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Expedient
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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.
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1.463,10 €
911,44 €
1.319,18 €
1.463,10 €
1.247,24 €
1.271,21 €
1.239,75 €
900,00 €
1.007,38 €
1.223,24 €
1.500,00 €
1.631,25 €
1.391,14 €
750,00 €
399,75 €
983,39 €

CVE 2019021070

1.439,12 €

Casino del Masnou
Asociació Escribe Conmigo
Associació Mantrafest
La Teatral
Lleureka
Dubbuc
Cul d'Ocata
Country Ocata
Amics del Ferrocarril del Masnou (AFEM)
Antics Escoltes
Sant Rafael
Fem Fira
Bell Resguard
Amics del Jakub
Associació Maquetistes Navals
Associació Activarte

Data 13-6-2019

Amics i aficionats al teatre, la música i la dansa

A

Import bestreta

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entitat
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El Masnou,
[Firma01-01]

GENEBEDI

A
B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 13-6-2019

CVE 2019021070

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