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1. Introducció 

1.1 Consideracions prèvies 

La legislació vigent en matèria de subvencions – Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, en endavant LGS i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

de la Llei General de Subvencions, d'ara endavant RLGS – té com a objectiu que l'activitat pública, 

tradicionalment coneguda  com  de foment i promoció es desenvolupi dins dels paràmetres que la pròpia 

normativa imposa, establint mecanismes de control previ i avaluació posterior.  

Les subvencions són disposicions dineràries realitzades per l’administració municipal a favor de 

persones públiques o privades – físiques o jurídiques – per les que: 

a) No existeix contraprestació directa dels beneficiaris. 

b) Es persegueix el compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització 

d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la 

concurrència d'una situació; a més, el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals 

que s'hagin establert. 

c) Es vol fomentar una activitat d'utilitat pública o interès social o promocionar una finalitat pública. 

La gestió de les subvencions públiques s’ha de fer seguint els principis següents: 

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. 

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament del Masnou. 

c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 

En el cas de l’Ajuntament del Masnou, les subvencions es regulen també per l’Ordenança General 

aprovada pel Ple de la corporació en la sessió celebrada el 22 de desembre de 2010, amb caràcter 

definitiu en data 23 de febrer de 2011. 

Per a això, la llei introdueix la necessitat d'elaborar a cada administració un Pla Estratègic de 

Subvencions, que permeti relacionar els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir amb els 

costos previstos i el seu finançament, per tal d'adequar, amb caràcter previ a la concessió i de forma 

plurianual, les necessitats públiques que es pretenen cobrir mitjançant les subvencions als recursos 

disponibles. 

1.2 Naturalesa jurídica 

El pla estratègic de subvencions es configura com un instrument de gestió de caràcter programàtic, de 

planificació i sense caràcter normatiu. 

No genera cap dret a favor dels potencials beneficiaris, que no poden exigir indemnització o 

compensació en cas que el Pla no es pugui portar a la pràctica. 

Igualment, no genera drets ni obligacions per a l'administració. 
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El sentit del Pla és orientar, dins del marc normatiu preestablert, la pauta a seguir en la línia de foment 

d'activitats d'interès general per part de l’Ajuntament del Masnou. 

L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, 

per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les bases específiques o bé els 

convenis reguladors de la seva concessió s'acomodaran en cada cas i circumstància a aquells objectius. 

1.3 Competència 

L'òrgan competent per a l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions és el Ple municipal, atès que es 

tracta d'un instrument de planificació estratègica de l'activitat subvencional o de foment i de gestió 

econòmica, d'acord amb el previst en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del Règim Local.  

No obstant això, els òrgans competents per concedir les subvencions seran la Junta de Govern Local, en 

el cas de les subvencions atorgades pel procediment de lliure concurrència, segons es determini en les 

corresponents bases específiques, i el Ple, quan es tracti de subvencions atorgades directament i amb 

caràcter nominal, cas en el qual s’han de consignar individualitzadament en el pressupost general de 

l’Ajuntament. 

1.4 Àmbit subjectiu 

El present Pla Estratègic de Subvencions inclou tant les subvencions atorgades pel procediment de 

concurrència competitiva, mitjançant la corresponent convocatòria, com les atorgades directament i 

formalitzades mitjançant un conveni de col·laboració. 

1.5 Vigència 

L'àmbit temporal del present Pla Estratègic de Subvencions es proposa per als exercicis 2021 i 2022. 

El Pla quedarà prorrogat fins a l'aprovació del següent Pla que els substitueixi o esmeni. 

2. Aspectes estratègics del Pla 

2.1 Principis 

D’acord amb la normativa legal i amb l’Ordenança general municipal, la gestió de les subvencions a què 

es refereix aquest Pla es realitzarà d’acord amb els principis següents: 

a) Publicitat i concurrència, mitjançant convocatòria prèvia en la qual es garanteixi l’accés als 

fons públics i l’equitat en la seva distribució, sense perjudici de la possible concessió directa que, 

de conformitat amb allò establert en la norma aplicable, haurà de comptar amb les degudes 

disponibilitats pressupostàries, amb caràcter previ. 

b) Transparència en el procés d'assignació dels recursos públics, tant en el procés de concessió 

com pel que respecta als resultats. 



 

Pressupost municipal per l’any 2021 Pla estratègic de subvencions 2021-2022 4/8 

c) Objectivitat en l’esmentat procés. La subvenció es concedirà seguint criteris objectius establerts 

en les convocatòries, per tal de garantir el coneixement previ dels mateixos pels potencials 

beneficiaris. 

d) Igualtat i no-discriminació entre les persones físiques i jurídiques, entre els diferents sectors i 

entre els col·lectius. 

e) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Ajuntament, amb l'establiment d'un 

procediment de seguiment i control de la destinació de les subvencions atorgades. 

f) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics, segons el qual es destinaran els 

fons als projectes, actuacions i finalitats que generin un major valor públic. 

2.2 Objectius 

Són objectius generals del present Pla estratègic els següents: 

1) Donar compliment al mandat legal recollit en l'art. 8.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, que 

obliga als Ajuntaments a aprovar el seu corresponent Pla Estratègic, prèviament a la concessió de 

subvencions. 

2) Establir i normalitzar els principis i bases d'execució comunes a totes les subvencions, incrementant 

els nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional. 

3) Optimitzar l'accés dels ciutadans al fet subvencional amb garanties de transparència, uniformitat de 

criteri municipal i de lliure concurrència, i facilitar a la ciutadania totes les dades, quanties, objectius, 

criteris i procediments per poder ser beneficiari, quan correspon, de les subvencions. 

4) Racionalitzar la gestió municipal de les diferents línies de subvencions amb la valoració dels 

aspectes de transversalitat, eficàcia i eficiència. 

5) Impulsar la simplificació administrativa i la transparència, establin procediments de gestió comuns, 

simples, accessibles, transparents i àgils. 

3. Persones beneficiàries 

Les subvencions es concediran en els termes i amb l'amplitud que estableix l'article 11 de la LGS 

mitjançant convocatòria pública o a través de concessió directa instrumentada a través de convenis de 

col·laboració, a favor de persones físiques o jurídiques, publiques o privades, comunitat de béns o 

qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara mancant de personalitat jurídica, 

pugui dur a terme els projectes, activitats o comportaments que es trobin en la situació que motiva la 

subvenció. 

Quan correspongui, a fi d'acreditar la personalitat jurídica s'haurà d'aportar còpia del document que 

reflecteixi aquesta circumstància.  

En el cas d'associacions inscrites en el Registre d’Entitats i Col·lectius Municipal serà suficient  

incorporar a l'expedient aquesta circumstància, ja que es tracta d’una dada que obra en poder de 

l'Ajuntament, i és obligació del mateix aportar-la quan s’escau. 
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4. Procediments de concessió 

Tant els procediments d'adjudicació directa com els de concurrència competitiva hauran de respectar els 

principis assenyalats en el punt 2.1 d'aquest Pla. 

Els procediments de concessió de les subvencions i ajudes són els següents: 

1) Concessió mitjançant concurrència competitiva.  

La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions. Consisteix en la 

comparació de les sol·licituds presentades a una convocatòria, a fi d’establir a fi d'establir una 

prelació entre les mateixes, d'acord amb uns criteris de valoració prèviament fixats a les bases 

específiques reguladores i a la pròpia convocatòria i finalment adjudicar la subvenció, amb els límits 

que es fixin en la convocatòria, a aquelles que obtinguin una major valoració. 

Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’han 

d’aprovar les bases específiques corresponents, conjuntament o prèviament a la convocatòria. 

La competència per a l’aprovació de les bases específiques correspon al Ple de l’Ajuntament. 

El contingut de les bases específiques serà, com a mínim, el que segueix: 

a) Objecte i finalitat de la subvenció, definint el període en què s’executarà l’activitat per a la qual se 

sol·licita la subvenció. 

b) Termini de presentació de sol·licituds així com documentació i informació que cal aportar. 

c) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los. 

d) Import màxim de les subvencions i percentatge d’aquestes subvencions respecte al cost de 

l’activitat subvencionada. 

e) Possibilitat, o no, de compatibilitzar altres subvencions amb la mateixa finalitat. 

f) Criteris objectius de valoració per a l’atorgament de la subvenció i, si escau, la seva ponderació. 

g) Composició de l’òrgan competent per valorar les sol·licituds i identificació dels òrgans 

encarregats de la instrucció i la resolució. 

h) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir els tres mesos des de l’acabament del 

termini de presentació de sol·licituds, i advertiment que la manca de resolució dins d’aquest 

termini produeix efectes desestimatoris. 

i) Forma de pagament i, si escau, possibilitat d’efectuar pagaments parcials o bestretes. 

j) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la 

subvenció. 

k) Aplicació pressupostària a la qual s’imputa l’import de la subvenció. 

l) Forma i quantia de les garanties a favor de l’òrgan atorgant que han d’aportar els beneficiaris, si 

escau. 
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L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les bases específiques per les quals 

es regeix el concurs. 

2) Concessió directa.  

a) Les subvencions es podran atorgar directament, sense concurrència competitiva, en els casos 

següents: 

‒ Quan es trobin consignades nominativament en el pressupost general de l’Ajuntament. 

S'entén per subvenció prevista nominativament als pressupostos, aquella en què almenys la 

seva dotació pressupostària i el beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa 

del pressupost.  

‒ Quan l’atorgament o la quantia de les subvencions sigui imposada a l’Ajuntament per una 

norma de rang legal. 

‒ Quan, amb caràcter excepcional, tinguin la finalitat de pal·liar situacions d’emergència o 

d’urgència en les quals sigui incompatible el tràmit de publicitat prèvia. 

‒ En situacions en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 

d’altres degudament justificades a l’expedient corresponent, que dificultin la seva 

convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva. 

Sempre que sigui possible, la concessió directa de subvencions es formalitzarà en un conveni, que 

fixarà, a més del beneficiari i la quantia de la subvenció, el termini i la forma de justificació. Quan no 

sigui possible formalitzar un conveni, aquests extrems constaran en la resolució de concessió de la 

subvenció. 

La classificació funcional i econòmica de les aplicacions que recullen els crèdits destinats a les 

subvencions directes haurà de ser congruent amb l’objecte d’aquestes. 

5. Gestió i eficàcia 

Per a la consecució dels objectius és necessari que cada àrea, departament o unitat administrativa 

gestioni les subvencions corresponents al seu àmbit de competències. 

Correspon a la Intervenció municipal la fiscalització de les subvencions, en compliment de les seves 

obligacions recollides al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

L'objectiu comú és disposar d’informació centralitzada, emprant els corresponents expedients 

administratius electrònics, la informació comptable i les dades contingudes a la Base de Dades Nacional 

de Subvencions, que permeti conèixer en tot moment la situació de les subvencions previstes en el 

present Pla. 
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6. Terminis d’execució 

Amb caràcter general, per a tot tipus de subvencions que es concedeixin per aquest Ajuntament, el 

termini de desenvolupament serà sempre anual, essent el període elegible a l'efecte de justificació l'any 

natural. 

Quan es tracti d’activitats que es consolidin en el temps o que necessitin d'un termini d’execució major a 

l'exercici anual, s’hauran de seguir complint en cada anualitat els requisits que s'hagin establert per a la 

seva concessió.  

Aquells supòsits en els quals les circumstàncies facin convenient la fixació d'un termini d'execució 

superior a l'anual, o la modificació del període elegible, s'hauran de recollir a les corresponents bases 

específiques. 

7. Costos previsibles i finançament 

Amb caràcter previ a la concessió de qualsevol tipus de subvenció es procedirà a la tramitació de 

l'autorització de la despesa corresponent. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la 

que es determini pressupostàriament.  

Els crèdits pressupostaris tenen caràcter limitatiu i vinculant, raó per la qual no es podran adquirir 

compromisos de despeses superiors al seu import. 

El finançament de les subvencions es farà amb càrrec al capítol 4 del pressupost municipal de despeses. 

8. Pagament anticipat de les subvencions atorgades 

D'acord amb el previst en el art 34 de la LGS, que possibilita realitzar pagaments anticipats que suposin 

lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, quan sigui necessari per al finançament de les 

actuacions inherents a la subvenció, les bases específiques de les diferents convocatòries i els convenis 

elaborats per a les subvencions previstes nominativament al pressupost, podran de forma motivada 

establir la possibilitat de pagaments anticipats, fins al límit màxim establert legalment. 

9. Control i seguiment del Pla Estratègic 

El control i seguiment del present Pla Estratègic es realitzarà de forma anual, en dos aspectes: 

1) Control econòmic–financer de les subvencions concedides. És encomanat a la Intervenció 

General de l'Ajuntament del Masnou i es realitzarà en les condicions recollides en la legislació vigent. 

2) Control i seguiment del desenvolupament del Pla. S'encomana a la Junta de Govern Local, per la 

qual cosa cada àrea, departament gestor o unitat administrativa que gestioni les subvencions 

planificades, remetrà en el primer quadrimestre de cada exercici, una memòria justificativa amb les 

següents especificacions: 

a) Objecte, entitat beneficiària i import subvencionat. 
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b) Subvencions concedides, justificades, renunciades i reintegrades (o en procediment de 

reintegrament). 

c) Grau de compliment dels objectius específics de les subvencions, del seu termini de consecució i 

estimació de l’impacte de l'acció subvencionada, quantificant quan sigui viable el nombre de 

persones beneficiades. 

d) Costos efectius en relació als previsibles. 

e) Conclusions o valoració global en la qual consti l’avaluació quant als objectius perseguits i la 

procedència del manteniment o supressió de la subvenció. 

f) Propostes de millora per a l'elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions. 

10. Transparència 

Totes les subvencions concedides per l'Ajuntament seran publicades al portal de transparència de 

l’Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions, indicant el tercer receptor, la quantia de la 

subvenció i el projecte o acció al qual va destinada. 

Aquesta publicació es completarà durant el primer trimestre de cada any. 
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Annex. Relació de subvencions 

Els imports consignats es preveuen iguals per les anualitats 2021 i 2022. 

Org. Progr. Econ. Concepte Beneficiari NIF Objectiu 
Concurrència 
competitiva Directa 

AS 23111 48000 Prestacions econòmiques 
d'urgència social. 

Persones i famílies diverses, en situació 
de risc social. 

----- Atenció a situacions de necessitats de subsistència 
puntuals, urgents i bàsiques, com ara l’alimentació, el 
vestit, i l’allotjament. És una prestació que forma part de 
la cartera de serveis socials bàsics. 

72.000,00 €   

AS 23111 48004 Convenis amb entitats de 
serveis socials. 

Caritas Parroquial R5800114J Assistència a persones en situació o en risc d'exclusió 
social. 

  1.500,00 € 

   Creu Roja d'Alella, Masnou i Teià Q2866001G Assistència a persones en situació o en risc d'exclusió 
social. 

  6.000,00 € 

   Fundació Temps i Compromís. G64268360 Assistència a persones en situació o en risc d'exclusió 
social. 

  1.000,00 € 

   Associació Casa Benèfica G58143447 Assistència a persones en situació o en risc d'exclusió 
social. 

  6.000,00 € 

      Creu Roja d'Alella, Masnou i Teià Q2866001G Coordinació i gestió del Centre de Distribució d'Aliments 
(CDA) "La Sitja". 

  95.000,00 € 

AS 32611 48001 Beques i ajuts socials per 
l'escolarització. 

Famílies diverses, en situació de risc o 
vulnerabilitat social. 

----- Ajuts per l'adquisició de llibres i material escolar.. 40.000,00 €   

      Famílies diverses, en situació de risc o 
vulnerabilitat social. 

----- Ajuts per al pagament de menjador escolar. 57.000,00 €   

CP 92410 48003 Subvencions generals 
entitats. 

Entitats sense ànim de lucre inscrites al 
Registre d'Entitats i Col·lectius municipal. 

----- Suport a activitats d’interès públic que duen a terme les 
entitats , en els àmbits del civisme, el consum 
responsable, la cultura, l’ensenyament, la igualtat de 
gènere, la infància, la joventut, la participació ciutadana, la 
salut pública i altres de competència municipal. 

62.000,00 €   

CP 92410 48004 Convenis àrea comunitat i 
persones. 

Associació Cultural Islàmica Altaqwa. G63658009 Suport a les activitats de l'associació en matèria de 
promoció i difusió al Masnou de la cultura àrab i 
musulmana i de foment del coneixement i de la 
convivència veïnals. 

  3.000,00 € 
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Org. Progr. Econ. Concepte Beneficiari NIF Objectiu 
Concurrència 
competitiva Directa 

CU 33411 48004 Conveni 'Fascurt'. Associació Akonga. G63197529 Promoció i difusió de les arts cinematogràfiques i dels 
curtmetratges, amb l'organització del festival "Fascurt". 

  20.000,00 € 

CU 33419 48004 Convenis cultura. Associació Blancdeguix. G66080631 Promoció de la creació, la formació i la difusió en els 
camps de les arts visuals i l'artesania. 

  12.000,00 € 

   Associació Fotogràfica del Masnou. G65171662 Promoció i difusió de la fotografia com a activitat artística i 
cultural al Masnou 

  3.000,00 € 

   Associació UNESCO El Masnou. G64681125 Promoció i difusió dels ideals i els programes de 
l’Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la 
Ciència i la 
Cultura (UNESCO) a la vila del Masnou. 

  3.000,00 € 

      Cor Scandicus. G60104387 Promoció de la cultura i la música en general, i el cant 
coral en particular. 

  5.000,00 € 

ED 32611 45004 Convenis amb centres 
educatius de titularitat 
pública. 

Escola Ferrer i Guàrdia. Q5855295A Realització d'activitats diverses de caràcter educatiu al 
centre. 

  6.190,00 € 

   Escola Marinada. Q5856313A Realització d'activitats diverses de caràcter educatiu al 
centre. 

  6.190,00 € 

   Escola Ocata. Q5855296I Realització d'activitats diverses de caràcter educatiu al 
centre. 

  6.190,00 € 

   Escola Lluís Millet. Q5855393D Realització d'activitats diverses de caràcter educatiu al 
centre. 

  8.955,00 € 

   Escola Rosa Sensat. Q5855297G Realització d'activitats diverses de caràcter educatiu al 
centre. 

  6.190,00 € 

   Institut Mediterrània. Q5856005C Realització d'activitats diverses de caràcter educatiu al 
centre. 

  8.955,00 € 

      Institut Maremar. Q5855111J Realització d'activitats diverses de caràcter educatiu al 
centre. 

  8.955,00 € 

ED 32611 48004 Convenis amb entitats 
educatives. 

Aula d'Extensió Universitària del 
Masnou. 

G65590085 Promoció de la cultura entre la població.   4.000,00 € 

   Fundació Escolàpies. G65801904 Realització d'activitats diverses de caràcter educatiu.   1.875,00 € 

   Col·legi Sagrada Família. Germanes Sgda. 
Família d'Urgell. 

R0800952D Realització d'activitats diverses de caràcter educatiu.   1.500,00 € 

      Fundació Privada Pedagògica Bergantí. G62441324 Realització d'activitats diverses de caràcter educatiu.   1.500,00 € 
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ES 34111 48003 Subvencions a entitats 
esportives. 

Entitats esportives sense ànim de lucre 
inscrites al Registre d'Entitats i Col·lectius 
municipal. 

----- Suport a activitats esportives de general d’interès públic, 
realitzades per entitats ciutadanes del Masnou. 

35.000,00 €   

ES 34111 48004 Convenis i aportacions a 
entitats esportives. 

Societat Cultural Nova Unió Masnovina 
(SOCNUM). 

G58626276 Promoció de l'esport del billar.   4.000,00 € 

      Institut Mediterrània. Q5856005C Utilització de les pistes esportives de l'institut.   1.000,00 € 

FE 33811 48004 Convenis festes populars i 
tradicionals. 

Colla de Geganters del Masnou. G61136016 Promoció i difusió de la cultura i les tradicions populars al 
Masnou, a través de la trobada de gegants i de diferents 
ballades. 

  6.000,00 € 

      Agrupació Sardanista El Masnou. G58248683 Promoció i difusió de la sardana, incloent la realització 
l'Aplec de Sardana i del cicle anual de ballades. 

  6.000,00 € 

GG 23122 48004 Convenis amb casals de 
gent gran. 

Esplai dels Avis de Can Mandri. G60808599 Promoció de l'envelliment actiu.   5.500,00 € 

   Casal de la Gent Gran de Can Malet. G59657338 Promoció de l'envelliment actiu.   7.000,00 € 

      Casal dels Avis d'Ocata. G60190436 Promoció de l'envelliment actiu.   6.000,00 € 

HA 15210 48001 Ajuts per habitatge. Persones i famílies diverses. ----- Suport econòmic per facilitar l’accés i el manteniment de 
l’habitatge habitual. 

110.000,00 €   

HA 15220 48001 Suport a les polítiques 
d'habitatge. 

Propietaris d'habitatges. ----- Promoció de la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús 
residencial. 

75.000,00 €   

IJ 23126 48004 Casals Fakaló. Entitats sense ànim de lucre a 
determinar. 

----- Realització del programa d'activitats infantils d’estiu 
"Fakaló". 

  50.000,00 € 

MO 13400 48001 Subvencions mobilitat. Persones amb dificultats de mobilitat. ----- Donar suport a desplaçaments de necessitat de persones 
amb dificultats de mobilitat, mitjançant transport públic 
(taxi). 

10.000,00 €   

      Joves residents al Masnou. ----- Promoció de la mobilitat sostenible en l'etapa de formació 
no obligatòria, mitjançant el finançament de part de les 
despeses de transport públic derivades de l’assistència al 
centre 
formatiu. 

10.000,00 €   

PA 33611 48004 Convenis patrimoni. Comunitat de Propietaris Mina Murot-
Patrana. 

H59815647 Col·laboració en l'estudi, la conservació i la difusió de les 
mines d'aigua que formen part del patrimoni cultural del 
Masnou. 

  2.000,00 € 
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   Comunitat de Propietaris d'Aigua i de la 
Mina Cresta. 

E59904391 Col·laboració en l'estudi, la conservació i la difusió de les 
mines d'aigua que formen part del patrimoni cultural del 
Masnou. 

  2.000,00 € 

      Associació d'Amics de la Mina Malet. G61588356 Col·laboració en l'estudi, la conservació i la difusió de les 
mines d'aigua que formen part del patrimoni cultural del 
Masnou. 

  2.000,00 € 

PA 33611 48006 Beques Patrimoni. Investigadors i investigadores. ----- Beca de recerca sobre el patrimoni cultural local. 1.500,00 €   

      Joves investigadors i investigadores. ----- Beca per a joves investigadors i investigadores. 300,00 €   

PE 43000 48004 Convenis promoció 
econòmica. 

Federació del Comerç, al Indústria i el 
Turisme. 

G62253653 Promoció de l'activitat comercial.   38.000,00 € 

      Associació de venedors del mercat 
municipal Masnou Centre. 

G61671590 Promoció de l'activitat comercial al Mercat Municipal.   5.000,00 € 

PE 43300 47903 Subvencions emprenedors. Titulars d'activitats econòmiques al 
municipi. 

----- Foment de l’economia local, la consolidació del teixit 
productiu i l’impuls del mercat de treball. 

42.000,00 €   

   Joves emprenedors i emprenedores del 
municipi. 

----- Premi d'emprenedoria jove. 4.000,00 €   

      Establiments afectats per la pandèmia de 
la COVID-19. 

----- Suport a establiments afectats per les mesures sanitàries 
de resposta a la pandèmia de la COVID-19 i les seves 
conseqüències. 

25.000,00 €   

PE 43300 77003 Subvencions a empreses 
privades. 

Titulars d'activitats econòmiques al 
municipi. 

----- Foment de l’economia local, la consolidació del teixit 
productiu i l’impuls del mercat de treball. 

10.000,00 €   

PS 23124 49004 Accions de cooperació 
internacional. 

Associació El Masnou amb El Sahara. G65530446 Suport a projectes de cooperació i solidaritat amb el 
Sahara. 

  5.000,00 € 

      Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament (FCCD). 

G17125832 Suport a polítiques de cooperació local descentralitzada 
als països del Tercer Món. 

  25.000,00 € 

PS 31116 48004 Convenis salut comunitària. Esquima - Associació de Familiars de 
Malalts Mentals Maresme Sud. 

G61250486 Integració de persones afectades de malaltia mental, 
eliminació de l'estigma que suposa patir una d'aquestes 
malalties i suport a les famílies d'aquestes persones. 

  5.000,00 € 
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   Afibromare G64268691 Realització d'activitats en matèria d'acceptació de les 
persones afectades de fibromialgia, síndrome de fatiga 
crónica i malalties reumàtiques i del dolor. 

  2.000,00 € 

   Fundació Privada Molí d'en Puigvert. G62873971 Participació en el finançament de les activitats en matèria 
d'atenció i inserció laboral i social de persones amb 
transtorns de la salut mental. 

  6.000,00 € 

   Associació Pro-Disiminuïts Psíquics del 
Masnou (DISMA). 

G60753795 Realització d'activitats en materia d'atenció i integració de 
persones amb disminució psíquica i recolzament a les 
seves famílies. 

  5.000,00 € 

      Fundació Privada El Maresme. G60703303 Realització d'activitats en materia d'atenció i integració 
social de les persones amb disminució psíquica del 
Masnou. 

  3.000,00 € 

SC 13500 48004 Associació Protecció Civil. Associació Voluntaris de Protecció Civil 
pel Masnou. 

G64763824 Promoció i difusió de les arts cinematogràfiques i dels 
curtmetratges, amb l'organització del festival "Fascurt". 

  5.000,00 € 

SP 31113 48004 Convenis control d'animals. Associació Masnou Gats. G66285412 Protecció dels animals i control de la població de gats de 
carrer al municipi. 

  11.000,00 € 

      Associació en Defensa dels Animals del 
Masnou (ADAM). 

G62887146 Realització d'activitats en matèria de protecció dels 
animals, i en concret, per la recollida, l'acolliment i el 
foment de l'adopció dels gossos abandonats i perduts en 
el terme municipal. 

  18.000,00 € 

   
Total 

   
553.800,00 € 435.500,00 € 

 


