DECRET
Exp: 1150/2017/ Educació
L’Ajuntament d’Argentona va aprovar una Ordenança de subvencions pel Ple Corporatiu en
data 7 de març de 2016 i que es considera aprovada definitivament publicant-se
íntegrament al BOPB en data 6 de juny de 2016.
Vist que per Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2017 es va aprovar un
conveni regulador d’una subvenció a favor de l’Escola Sant Miquel del Cros per import de
5.718€ per l’organització de diverses activitats durant l’any 2017.
Vist l’ informe favorable de la tècnica municipal de data 23 de juliol de 2018 en relació a la
justificació de la subvenció:
“.../...
Manifestar que es un cop revisada la documentació presentada per l’escola en data 26 d’abril de
2018, es va requerir al beneficiari la següent documentació:
- Memòria completa de les activitats objecte de la subvenció, indicant els resultats obtinguts i valoració.
- Comprovant de pagament de la factura número 2 de la relació de despeses justificades (Grup Sabater)
- Comprovant de pagament de la factura número 3 de la relació de despeses justificades (ATM Autoritat del Transport
Metropolità)
- Esmenar l’errada material patida a la factura número 8 de la relació de despeses justificades, ja que l’import que
anoteu a la relació no és el que consta a la factura.
- Esmenar l’errada patida a la liquidació de la subvenció. La xifra corresponent a l’import de l’aportació de
l’ajuntament és superior a l’import finalment atorgat.

Documentació requerida ha esta presentada dins el termini establert .
Rebuda i revisada de nou la documentació presentada per l’entitat beneficiària, es proposa
acceptar la documentació presentada per a la justificació de la subvenció , així com la
documentació requerida posteriorment , en base a les següents consideracions:
1.- Que de la documentació aportada per l’entitat beneficiària es desprèn que l’import de
la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar les actuacions per a la qual fou
concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les obligacions imposades
en els instruments reguladors de la seva concessió.
2.- S’ha presentat memòria de totes les activitats relacionades en el conveni, incloent la
valoració dels resultats obtinguts i el nombre de participants en cada activitat . Així com
les informacions i circulars a les famílies on es feia constar el suport de l’ajuntament en
les activitats subvencionades.
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3.-Les factures presentades acrediten haver realitzat les activitats previstes i inclouen el
comprovant de pagament, a excepció de la factura número 3 de la relació de despeses
justificades que correspon a la de l’ ATM -Autoritat del Transport Metropolità-. Havent-se
requerit el comprovant s’accepten els documents dels tràmits realitzats per aconseguir la
justificació de pagament , considerant que evidencien la despesa realitzada , a més han fet
evident les gestions i la manca d’altres alternatives per aconseguir l’acreditació
esmentada.
4.- L’entitat beneficiària acredita mitjançant liquidació econòmica que la quantia de
l’aportació efectuada per l'Ajuntament, conjuntament amb les altres fonts específiques de
finançament de l’actuació, no supera el cost total de la mateixa.
La variació del pressupost inicial al definitiu és inferior al 10% ( 3,01%)

Projecte
Activitatsculturals
Escoles verdes
Taller ceràmica
Filoescoles
Piscina
Totals

i

Previst
2301.44€

Realitzat
2676.47€

Subvenció just.
2301.44€

%
85,99%

1886.56€
730€
800€
5718,00€

1886.56€
730€
1071.51€
6364,54€

1886.56€
730€
622.28€
5741,63€

100%
100%
73,91%
90,21%

5.- Es justifica que el percentatge sol.licitat sigui del 90,21 % donat que l’escola de S.
Miquel del Cros està considerada de màxima complexitat pel context socioeconòmic del
veïnat , i que els projectes subvencionats afavoreixen la igualtat d’oportunitats pels
alumnes de l’escola en referència a les altres escoles del municipi.
.../....”
Vist l’informe de la interventora acctal de data 16 d’agost de 2018, que diu:
“.../...
S’informa favorablement la justificació de la subvenció atorgada per a la realització de les activitats
subvencionades de l’any 2017 condicionada a l’esmena de les següents deficiències:
- que s’acrediti en l’expedient que l’escola Sant Miquel del Cros es troba al corrent de
pagament de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i els tributs locals.
- No consta proposta de Decret d’aprovació del compte justificatiu.
.../...”
Per tot això l’exposat, vinc en decretar el següent:
Primer.- Aprovar la documentació justificativa a favor de l’Escola Sant Miquel del Cros per a
la realització de diferents activitats a l’any 2017 per import de 5.718€.
Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

Segon.- Notificar el precedent acord als interessats i als Serveis de Tresoreria i Intervenció
als efectes procedents.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
Signatura de la secretaria (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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