
A N U N C I 

En sessió de data 6 de juny de 2013, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament del Masnou 
adoptà, entre d’altres acords, el següent: 

“VISTA la convocatòria general de subvencions de l’Àrea de Comunitat i Persones de 
l’Ajuntament del Masnou per l’any 2013, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 21 de febrer de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 25 
de març de 2013, juntament amb les corresponents bases específiques. 
 
VIST l’informe del cap de l’Àrea de Comunitat i Persones de data 29 de maig de 2013, en relació 
a l’esmentada convocatòria.  
 
VISTA l’acta de la reunió de la Comissió de Subvencions celebrada el 30 de maig de 2013. 
 
VISTA l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en data 22 de desembre de 2010. 
 
VIST el que disposen les bases d’execució del Pressupost, modificades pel Ple de l’Ajuntament 
en data 18 d’abril de 2013, en relació amb l’atorgament de subvencions per a l’exercici 2013, i 
especialment en allò relatiu als criteris generals de valoració, el procediment per l’atorgament i la 
forma de pagament. 
 
VISTES les atribucions delegades a la Junta de Govern Local pel Decret d’Alcaldia amb data 14 
de juny de 2011. 
 
En exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia 
mitjançant Decret amb data 14 de juny de 2011, s’adopten els acords següents: 
 
Primer . – Desestimar la sol•licitud presentada per l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa, donat 
que en el moment de valoració de les sol•licituds aquesta entitat és deutora amb la hisenda 
municipal. 
 
Segon . - Aprovar l’atorgament pel sistema de concurrència competitiva de les subvencions 
següents, amb càrrec a l’aplicació pressupostària CP 92030 48000: 
 
Expdt. Beneficiari Objecte  Import 
   atorgat 
400 Colla de Diables del Masnou /Activitats 2013: rua diabòlica, castanyot i sopa de pedres  2.370,00 € 
401 Amics del Ferrocarril del Masnou /Difusió d'activitats relacionades amb el ferrocarril  2.000,00 € 
404 Associació de Veïns del Carrer Sant Rafael /Activitats diverses Festa Major 2013  2.210,00 € 
405 Voluntaris pel Masnou - Protecció Civil / Activitats Nadalem 2013  2.090,00 € 
409 Gent del Masnou /Edició mensual butlletí i programa anual d'exposicions  1.700,00 € 
410 Agrupament Escolta Foc Nou /Sortida a la neu amb infants i joves     900,00 € 
411 Grup Fills / Taula rodona "Música i Educació"     700,00 € 
412 Associació d'Antics Escoltes del Masnou /Volada d'Estels 2013  1.300,00 € 
422 Associació Juvenil Vatukem /Jornades de percussió  1.190,00 € 
424 Associació de Veïns Amics de Bell Resguard /Festes populars de Bell Resguard 2013  1.000,00 € 
428 Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques del Masnou (AFIBROMARE) 
 / Activitats anuals 2013: tallers  1.830,00 € 
430 AMPA Marinada /Activitats obertes a la comunitat educativa  1.580,00 € 
431 Club del Ritme Afrollatí /Apropem la música a la Vila: concerts, balls i cursos.  1.500,00 € 
434 Associació Juvenil de Teatre El Masnou (AJTEM) / Activitats diverses 2013  2.050,00 € 



435 Lleureka, Projectes Educatius /Projecte educatiu i cultural Pau Casals  2.020,00 € 
438 Casal de la Gent Gran de Can Malet /Activitats Festa Major 2013     660,00 € 
439 Colla bastonera del Masnou Ple de Cops /Bateig de la Colla Bastonera  1.960,00 € 
441 AMPA de l'Escola Sagrada Família /Activitats diverses 2013: Santa Cecília 
  i Conta-contes a la sobretaula  2.050,00 € 
443 AMPA CEIP Ferrer i Guàrdia /Activitats diverses 2013: fi de curs i comiat de 
  6è i homenatge als avis.  2.000,00 € 
444 AMPA de l'Escola Rosa Sensat /Dinamització de la biblioteca escolar  1.930,00 € 
445 AMPA IES Mediterrània/ Projecte biblioteca escolar  2.020,00 € 
446 APA IES Maremar /Animació a la lectura i l'escriptura i Tallers d'estudi assistit  1.850,00 € 
448 Associació Juvenil de Dansa del Masnou /Stage d'estiu de dansa per a nens i nenes     780,00 € 
449 Associació de Músics Metròpolis /Realització de dos concerts temàtics  1.000,00 € 
450 APA Escola Bergantí /Activitats diverses 2013: revista, colla de gegants, coral,  
 biblioteca i instruments Musicals   2.210,00 € 
454 Asociación Cultural Luz del Alba /Activitats diverses culturals, de dinamització 
  social i de lleure 2013  1.500,00 € 
456 Cor Scandicus /Participació en concerts i esdeveniments culturals al Masnou  1.200,00 € 
458 Amics i Aficionats al Teatre, Música i Dansa del Masnou (GAT)/ 
  Programació de teatre d'aficionats al Masnou 2013  2.340,00 € 
459 Poesia en Acció/ Recital poètic musical sobre valors humans a les escoles 
  i publicació del llibre Poesia Solidària"  1.610,00 € 
463 Associació de Veïns de la Plaça del doctor Ramon y Cajal / Revetlles de 
  Sant Joan i de Sant Pere i Festes de Tardor  2.020,00 € 
465 Associació de Veïns del Casc Antic / Activitats Festa Major 2013 i ofrena floral 11 de setembre     670,00 € 
  Suma.......... 50.240,00 € 
 
 
D’acord amb allò indicat a les bases específiques de la convocatòria, les actuacions objecte de 
subvenció hauran de ser realitzades durant l’any 2013. 
 
La justificació de les subvencions atorgades es podrà realitzar des del moment de l’execució de 
les activitats i fins al 31 de març de 2014. Donat que les subvencions són d’import inferior a 
5.000,00 €, es podran justificar mitjançant compte justificatiu simplificat. 
 
D’acord amb l’article 15 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, en 
el cas que els beneficiaris volguessin realitzar modificacions sobre l’objecte de la subvenció 
sol·licitada, podran, per raons justificades, sol·licitar la reformulació de les subvencions 
concedides. Aquesta reformulació haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local i, en tot 
cas, haurà de respectar els requisits previstos a les bases específiques de la convocatòria. 
 
D’acord amb l’article 16 de l’esmentada Ordenança, les subvencions atorgades es consideren 
acceptades si no es produeix una renúncia expressa del beneficiari, en el termini de 30 dies 
naturals a comptar des de la data de notificació d’aquest acord. 
 
Tercer . - Determinar que resti com a crèdit no disposat a l’aplicació pressupostària CP 92030 
48000 l’import de 14.760,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



..(...).. Cinquè . - Notificar l’acord a cadascun dels beneficiaris de les subvencions, de manera 
individualitzada. 
 
Sisè . - Publicar al tauler d’anuncis oficial i al web municipal de les subvencions concedides, amb 
expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la 
finalitat de la subvenció, així com publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un 
extracte de la resolució per la que s’ordeni aquest anunci, amb indicació dels llocs on serà 
exposat el seu contingut íntegre, d’acord amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament del Masnou.” 
 
 
El Masnou, 18 de juny de 2013 
La secretària general, 
 
 
 
 
 
 
 
M. Celia Alcalá Gómez 
 
 


