ED 2001/2017
DECRET
Per resolució d’alcaldia 2018/1517 de data 13 de setembre de 2018 es va aprovar el conveni
i l’atorgament d’una subvenció directa a l’Escola Les Fonts per col·laborar en el finançament
de la realització de diverses activitats culturals i educatives per l’any 2018.
L’Escola Les Fonts ha presentat la justificació de l’esmentada subvenció.
En data 8 de juliol de 2019 la tècnica d’educació emet informe en relació a la justificació de la
subvenció nominativa de l’any 2018 a l’Escola Les Fonts.
En data 14 de març de 2019 l’Escola Les Fonts presenta a l’Ajuntament comprovant bancari
conforme retorna 579,61€ de l’esmentada subvenció.
En data 28 d’agost de 2019 la interventora municipal emet informe amb objecció.
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PRIMER. Aprovar la documentació justificativa de la subvenció nominativa per l’any 2018
atorgada a l’Escola Les Fonts per import de 21.078,39€ (21.660,35€ import concedit –
579,61€ import revocat).
SEGON. Revocar parcialment l’atorgament de subvenció concedida a l’Escola Les Fonts per
import de 579,61€, per no aportar comprovants de pagament.
TERCER.- 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.
QUART.- Notificar el precedent acord als interessats i als Serveis de Tresoreria i Intervenció
als efectes procedents.
CINQUÈ.- Donar trasllat als Serveis de Transparència, als efectes de publicitat i
transparència.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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