2019/467 /CULTURA I FESTES
DECRET
Per Decret d’alcaldia número 2017/1345 de data 10 d’agost de 2017 es van aprovar les Bases
reguladores per la concessió de subvencions amb l’objecte de regular el règim d’atorgament
de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar projectes i/o
activitats, en els àmbits de benestar social, esports, cultura i medi ambient, i de suport a
actes commemoratius.
Vist que per resolució de l’alcalde 2018/2210 de data 12 de desembre de 2018 es va aprovar
l’atorgament de les subvencions en l’àmbit de Cultura per a l’any 2018.
Vist que l’Associació Espai Musical Burriac ha presentat la justificació de l’esmentada
subvenció.
Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Festes de data 8 d’abril de 2019 en relació a la
justificació de la subvenció 2018 de l’Associació Espai Musical Burriac.
Vist l’informe favorable d’ Intervenció de data 16 de maig de 2019.
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PRIMER.- Aprovar la documentació justificativa de la subvenció de Cultura any 2018
atorgada a la següent entitat i pel següent import::
ENTITAT

IMPORT APROVAT JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ CULTURA ANY 2018

Associació Espai Musical Burriac

3.817,78€

SEGON.- Notificar el precedent acord als interessats i als Serveis de Tresoreria i Intervenció
als efectes procedents.
TERCER.- Donar trasllat als Serveis de Transparència, als efectes de publicitat i transparència.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català.
Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018).
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