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FUNDACIO PRIVADA EL MOLI D'EN PUIGVERT
C/ PAS DE LA GINESTA
08389 PALAFOLLS
Us notifico que, en data 2 d´abril de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar entre
d’altres, l’acord següent:
“Vist que en data 30 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar les bases
d’execució del pressupost municipal 2020, que a la base 33 inclouen una relació de
subvencions nominatives atorgades pel procediment de concessió directa per l’any 2020,
on hi consta una a favor de la Fundació Molí d’en Puigvert, amb NIF G62873971, per
import de 6.000 €, quantitat per a la qual es va dotar el crèdit corresponent a l’aplicació
pressupostària PS 31116 48004 Convenis salut comunitària, centre de cost SALENT.
Vist l’informe de data 19 de març de 2020 emès per la Tècnica de Salut Pública d’aquest
Ajuntament, que proposa la signatura d’un nou conveni amb la Fundació Molí d’en
Puigvert, per import de 6.000 €.
Vista la proposta de minuta d’aquest conveni, que forma part de l’expedient corresponent.
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2468, de data 31 d’octubre de
2019 i publicat al BOPB de data 12 de novembre de 2019.
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i la Fundació
Molí d’en Puigvert, amb NIF G62873971, d’acord amb la minuta que forma part d’aquest
expedient, i que canalitza una subvenció nominativa per import de 6.000,00 euros.
Segon. Aprovar, comprometre la despesa i reconèixer l’obligació per import de 6.000,00
euros, a l’aplicació pressupostària PS 31116 48004 Convenis salut comunitària, centre de
cost SALENT.
Tercer. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 4.500,00 euros corresponent al
pagament avançat del 75% de l’import aprovat.
Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
Cinquè. Notificar el present acord a la Fundació Molí d’en Puigvert.”
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Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació en base a l'article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació en
base als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.

NOTA: Atesa la situació actual, els terminis als quals fa referència la present notificació
resten suspesos fins a l’aixecament de l’estat d’alarma.
El Masnou,
[Firma01-01]
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El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
07/04/2020
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