DECRET
Exp: 1607/2017/ 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 Les Fonts per import de 8.767€ per
l’organització de diverses activitats durant l’any 2017.
Vist l’ informe favorable de la tècnica municipal de data 10 d’abril de 2018 en relació a la
justificació de la subvenció:
“.../...
Rebuda i revisada la documentació presentada per l’entitat beneficiària, es proposa acceptar la
documentació presentada per a la justificació de la subvenció concedida per l’import indicat a
l’encapçalament, 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 l’actuació 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.- Els documents presentats com a justificació de la subvenció que consten a les relacions
annexes degudament numerats de l’1 al 9 , són correctes i s’adeqüen a allò exigit als
instruments reguladors de la seva concessió. A més, l’entitat beneficiària manifesta que no
s’han fet servir ni es faran servir per a justificar cap altra subvenció.
3.- L’entitat beneficiària acredita mitjançant liquidació 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.
4.- Els documents presentats per l’entitat beneficiària que consten a la relació numerada
són còpies que han estat acarades i són fidel reproducció dels seus originals, els quals,
segons manifesta l’entitat beneficiària, estan arxivats a la seva seu i a disposició de
l'Ajuntament. “
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Vist l’informe de la interventora acctal de data 10 d’agost de 2018.
Per tot l’exposat, vinc en decretar el següent:
Primer.- Aprovar la documentació justificativa a favor de l’Escola Les Fonts per a la
realització de diferents activitats per a l’any 2017 per import de 8.767€.
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)

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

