2018/558/JOVENTUT

DECRET
El 17 de juliol de 2018, per Decret d’alcaldia 2018/1166, es va aprovar l’atorgament de la
subvenció directa a l’entitat Associació La Garrinada.
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Entitat beneficiària

Associació la Garrinada

Import concedit

13000 €

Import justificat

26.371,95 €

Rebuda i revisada la documentació justificativa presentada per l’entitat beneficiària,
s’informa favorablement de 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 la relació
annexa degudament numerats de l’1 al 4, 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 annexa
degudament numerats 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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La Tècnica de Joventut, en data 14 de desembre de 2018, ha emès informe favorable en
relació a la justificació de la subvenció 2018 de l’ entitat Associació La Garrinada que
literalment diu:
“
Servei/Regidoria gestor/a
JOVENTUT

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

Signatura 2 de 2
13/09/2019

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

16/09/2019

Secretària

5.- L’Ajuntament d’Argentona també atorga a l’Associació La Garrinada una subvenció en espècie
que es concreta en donar suport i fent-se responsable de les següents tasques i actuacions:

Il·luminació entrada Garrinada
Muntatge carpa
Certificació carpa
Lavabos portàtils
Senyalització

454,96 €
726,00 €
332,75 €
1.405,80 €
63,16 €

Sonòmetre estudi impacte sonor 574,75 €
TOTAL
3.557,42 €”
El 21 d’agost de 2019 s’ha emès informe favorable d’Intervenció
Per tot això l’exposat, vinc en decretar el següent:
PRIMER.- Aprovar la documentació justificativa de la subvenció atorgada a l’entitat
Associació La Garrinada de any 2018 per import de 13.000€.
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TERCER.- Notificar el precedent acord als interessats, als Serveis de Tresoreria i Intervenció i
Transparència als efectes procedents.

Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català

Signatura de secretaria (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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SEGON.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 10% restant de la subvenció
atorgada a l’Associació La Garrinada de l’any 2018 per import de 3.900€ a càrrec de
l’aplicació 350-2313-48902 del vigent pressupost municipal.
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