2019/1764/ESPORTS
DECRET

La Diputació de Barcelona comunica la concessió de l’ajut econòmic per l’actuació de Beques
esportives per prevenir el risc d’exclusió, en el marc del Catàleg de l’any 2019 de la Xarxa de
Governs Locals 2016-2019, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
amb data 25 d’abril de 2019.
El Tècnic d’Esports ha emès informe el 17 de maig de 2019 on proposa l’acceptació de la
subvenció, que literalment diu:
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Nom actuació:
Import de l’actuació
Import sol·licitat
Import concedit
Nou percentatge de finançament
per subvenció
Forma de fiançament de la
diferència
Termini execució i justificació

Beques esp per prevenir el risc d’exclusió
12.000 €
8.000 €
8.000 €
Especificat posteriorment
Aportació Ajuntament d’Argentona
General: 01/01/2019 a 31/12/2019
Justificació: 01/02/2020 a 31/03/2020

Atè
s
que no s’ha concedit la totalitat de la subvenció sol·licitada informo que hauran d’adoptar-se
les següents mesures:
-

El fet que no s’hagi concedit la totalitat de la subvenció no afectarà a l’actuació ja que
existia previsió pressupostària suficient per portar-la a terme amb independència de
la subvenció. Per tant és totalment viable realitzar el projecte.

-

El finançament de l’actuació serà el següent: 8.000 euros de subvenció de la
Diputació de Barcelona i 4.000 euros de recursos propis.

-

Partida pressupostària: 340-231-48002

Per tot l’exposat, com a tècnic sotasignat, proposa l’acceptació de la subvenció.”
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Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

“En
, tècnic d’Esports, que subscriu, vista la resolució de la concessió de data
29-04-2019, informa:

Segell
Organ
Ajuntament
d'Argenton
Signatura
1 de 2
a
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
30/05/2019

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

30/05/2019

Secretària

L’Ajuntament d’Argentona està interessat en acceptar aquest ajut i en portar a terme
l’esmentada actuació.
Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides vinc a decretar el
següent:
Primer.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona en relació a les actuacions
d’activitats esportives locals Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió per un import
de 8.000€.
Segon.- Ordenar la tramesa de l’acceptació a la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Notificar el precedent acord als interessats, als Serveis d’Intervenció i TresoreriaComptabilitat i donar trasllat als Serveis de Transparència.

Ho mana i signa, l’Alcalde, Eudald Calvo Català
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Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)

Signatura 1 de 2
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
30/05/2019

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

30/05/2019

Secretària

