DECRET
ED 1697/2017
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 Resolució d’Alcaldia de data 29 de desembre de 2017 es va aprovar un conveni
regulador d’una subvenció a favor de l’Escola Argentona per import de 1.534,57€ per el
finançament del projecte 50*50.
Vist l’ informe favorable de la tècnica municipal de data 1 de març de 2018 en relació a la
justificació de la subvenció:
Vist l’informe de la interventora accidental de data 10 d’agost de 2018, que diu:
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Segons informe tècnic favorable de 1 de març de 2018 l’entitat ha destinat l’import de la
subvenció 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, ha justificat correctament la subvenció per import de 1.518,32€.
Per tant, s’haurà de revocar 16,25€ de la subvenció concedida i sol.licitar-ne el
reintegrament.
.../...
Per tot l’exposat, s’informa desfavorablement la justificació de la subvenció atorgada a l’escola
Argentona per a la realització del projecte 50*50 amb les següents observacions:
- Les despeses de l’empresa Ecologia per festes SL de 500 gots no es consideren
despesa inventariable i, per tant, no s’ajusta a la naturalesa de la subvenció del
capítol 7 (transferències de capital)
- Els resultats obtinguts que consten en la memòria de l’activitat es consideren poc
raonats.
.../...”
Per tot això l’exposat, vinc en decretar el següent:
Primer.- Aprovar la documentació justificativa a favor de l’Escola Argentona pel projecte
50*50 per import de 1.518,32€.
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Segon.- Revocar parcialment l’atorgament de subvenció de l’Escola Argentona per import de
16,25€.
Tercer.- Iniciar l’expedient de reintegrament de l’import de la revocació parcial de la
subvenció pel finançament del projecte 50*50 a l’Escola Argentona, per l’import de 16,25€.
Quart.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació sobre la
revocació en els termes establerts en l’article 20.8 de la LGS.
Cinquè.- 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
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