La secretaria general de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
CERTIFICA:
Que l'alcalde en data 6 de novembre de 2020, ha dictat la següent resolució:
Ateses les Bases per a l’atorgament de subvencions en matèria d’activitats culturals
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 12 de març de
2020 (X2020007896).
Atesa la convocatòria per a la concessió d’aquesta subvenció, publicada en el BOPB de
2 de juliol de 2020.
Atès que la Mesa col·legiada prevista en les Bases, en reunió de 21 d'octubre de 2020,
l’acta de la qual consta a l’expedient, ha fet l’avaluació de les sol·licituds presentades i
la proposta de resolució del procediment.
D’acord amb els informes de la Intervenció municipal amb referència número
22020001296
Atès l'article 53.1.u del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
HE RESOLT
1.
Aprovar la concessió de les subvencions en matèria d’activitats culturals
següents:
-

Codi: 20/G3/02
Beneficiari: Premios de Cine Blogos de Oro
CIF: G66676826
Actuació subvencionada: Lectura nominacions Blogos. Gala virtual
Blogos de Oro.
Import: 165,00 €

-

Codi: 20/G3/03
Codi segur de verificació: 3d07e61e-6bf4-442d-8a8f-87f5dcfcd7a0
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
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-

Beneficiari: AV de La Fira D'artesans
CIF: G61439642
Actuació subvencionada: Col·laboració enterrament de la sardina,
castanyada, calçotada
Import: 1.210,00 €
Codi: 20/G3/04
Beneficiari: Castellers De Mollet
CIF: G60209517
Actuació subvencionada: Diades. Colònies canalla 2020. Material i
manteniment entitat. Actuacions i diades arreu Catalunya. Suport eines
internet, telefonia, assegurança.
Import: 5.390,00 €

-

Codi: 20/G3/05
Beneficiari: Centro Cultural R. Aragonés de Mollet y Comarca
CIF: G58415001
Actuació subvencionada: Activitats d'àmbit educatiu, esportiu i cultural.
Àmbit juvenil, veïnal, gent gran i infantil
Import: 6.985,00 €

-

Codi: 20/G3/06
Beneficiari: Associació Amics del Teatre de Mollet del Vallès
CIF: G65101586
Actuació subvencionada: Taller de teatre, dinamització grup teatre
Import: 440,00 €

-

Codi: 20/G3/07
Beneficiari: Societat Coral El Clavell
CIF: G58476359
Actuació subvencionada: Formació i direcció coral
Import: 2.090,00 €

-

Codi: 20/G3/08
Beneficiari: Associació de Sords Mollet del Vallès
CIF: G58533787
Actuació subvencionada: Programació anual, activitats socio-culturals
Import: 330,00 €

-

Codi: 20/G3/09
Beneficiari: Colla Dinamitzadora de Festes Torrats
CIF: G65091100
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-

Actuació subvencionada: Festa major d'Hivern i d'Estiu, scape room
torrat, BBQ solidària i activitats desenvolupades calendari tradicional
Import: 3.355,00 €

-

Codi: 20/G3/10
Beneficiari: CRA'P-Pràctiques de Creació i Recerca Artística
CIF: G65472409
Actuació subvencionada: Residències i presentacions públiques d'artistes
Import: 1.870,00 €

-

Codi: 20/G3/11
Beneficiari: COLLA DINAMITZADORA DE FESTES MORATS
CIF: G65103491
Actuació subvencionada: Festa Major, Activitats fora de la Festa Major
Import: 3.355,00 €

-

Codi: 20/G3/12
Beneficiari: Fòrum Abelló, Associació Musical Sarsuela de Mollet
CIF: G64171036
Actuació subvencionada: Producció espectacle líric "Los Gavilanes"
Import: 5.555,00 €

-

Codi: 20/G3/13
Beneficiari: Centro Cultural Andaluz
CIF: V58009101
Actuació subvencionada: Dia d'Andalusia. Homenatges. Setmana Santa
Import: 2.970,00 €

-

Codi: 20/G3/14
Beneficiari: Grup d'Activitats Culturals de Mollet
CIF: G66228990
Actuació subvencionada: VIII Marató de
"Fantasmoll'20"
Import: 275,00 €

-

Codi: 20/G3/15
Beneficiari: Tradicions i Costums de Mollet
CIF: G58933912
Actuació subvencionada: Festa major d'hivern, castanyada sardanista
Import: 1.485,00 €

-

Codi: 20/G3/16
Beneficiari: Associació de Música i Art de Mollet

cinema

fantàstic
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-

CIF: G65445728
Actuació subvencionada: Concerts mensuals. Devilfest. Cinefòrum
Import: 1.595,00 €

-

-

Codi: 20/G3/17
Beneficiari: Casal Cultural
CIF: G08582231
Actuació subvencionada: Activitats gent gran. Conferències, xerrades i
tertúlies. Festa de l'arbre. Setmana metereològica. Escudella de Carnaval,
Correllengua, Cant Coral, musical al Jardinet, cinefòrum. Calendari
tradicional festiu de Mollet
Import: 2.585,00 €

-

Codi: 20/G3/18
Beneficiari: Colla Gegantera de Mollet del Vallès
CIF: G61049938
Actuació subvencionada: Festa Major d'Hivern. Manteniment entitat
Import: 2.255,00 €

-

Codi: 20/G3/19
Beneficiari: Cor Sant Vicenç-Estoc de Veus, Conjunt vocal
CIF: G58643347
Actuació subvencionada: Notes vj. Formació. Concerts solidaris
Import: 4.455,00 €

-

Codi: 20/G3/20
Beneficiari: Associació Musical Pau Casals de Mollet del Vallès
CIF: G59313874
Actuació subvencionada: Divulgació i formació musical a la ciutat
Import: 8.140,00 €

-

Codi: 20/G3/21
Beneficiari: Irmandade a Nosa Galiza
CIF: G08682551
Actuació subvencionada: Ofrena floral i homenatge a Rosalia de Castro
Import: 1.375,00 €

-

Codi: 20/G3/22
Beneficiari: Assoc. per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a
Mollet
CIF: G60930138
Actuació subvencionada: Programació estable de teatre infantil
Import: 5.225,00 €

-
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-

Codi: 20/G3/23
Beneficiari: Ball de Gitanes i Esbart Dansaire de Mollet
CIF: G58685181
Actuació subvencionada: Actes 25 aniversari, funcionament general de
l'entitat
Import: 7.205,00 €

2. Disposar la despesa corresponent per un import de 70.400 € i amb càrrec de la
partida G3 3345 48900 del pressupost municipal de 2020.
3. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 50 % de l’import de la subvenció a
les entitats beneficiàries en concepte de bestreta.
4. Anul·lar l’autorització de despesa que ja no es requereix per atendre el pagament de
subvencions en matèria d’activitats culturals.

I perquè així consti, s’expedeix la present certificació d’ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldia.
Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
[Firma02-01]
EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
23/11/2020

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
23/11/2020
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