AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 25 de març de
2019, acordà l’aprovació de l’acord a signar entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació
de Gent Gran de Segur de Calafell per l’atorgament d’uns subvenció per import de 3.000
euros amb la següent part resolutiva:
“PRIMER.- Atorgar una subvenció a l’Associació de Gent Gran de Segur de Calafell amb
CIF núm. G43073089, mitjançant el conveni corresponent, per un import màxim de 3.000
euros per l’any 2019.
SEGON.- Aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament de Calafell i l’Associació de Gent
Gran de Segur de Calafell.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per la signatura d’aquest conveni.
QUART.- Aprovar la proposta de despesa núm. 920190001396 per import total de 3.000
euros.
CINQUÈ.- El beneficiari haurà de justificar la subvenció atorgada en els termes establerts
en les bases d’execució del pressupost vigent i l’Ordenança General de subvencions
aprovades per l’Ajuntament.
SISÈ- Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell.
SETÈ.- Publicar aquesta acord al Butlletí Oficial de la província de Tarragona amb indicació
que l’acord es podrà consultar a la pàgina web municipal.
VUITÈ.- Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, a l’Associació de Gent Gran
de Segur de Calafell i als Departaments d’Intervenció i Tresoreria.”

El que es publica als efectes escaients i per a coneixement general.
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AYUNTAMIENTO DE CALAFELL
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

La Junta de Gobierno Local, en sesión de carácter ordinario, celebrada el día 25 de marzo
de 2019, acordó la aprobación del acuerdo a firmar entre el Ayuntamiento de Calafell y la
Associació de Gent Gran de Segur de Calafell para el otorgamiento de una subvención por
importe de 3.000 euros con la siguiente parte resolutiva:
"PRIMERO.- Otorgar una subvención a la Associació de Gent Gran de Segur de Calafell
con CIF núm. G43073089, mediante el convenio correspondiente, por un importe máximo
de 3.000 euros para el año 2019.
SEGUNDO.- Aprobar el convenio a firmar entre el Ayuntamiento de Calafell y la Associació
de Gent Gran de Segur de Calafell.
TERCERO.- Facultar al Alcalde para la firma de este convenio.
CUARTO.- Aprobar la propuesta de gasto núm. 920190001396 por importe total de
3.000 euros.
QUINTO.- El beneficiario deberá justificar la subvención otorgada en los términos
establecidos en las bases de ejecución del presupuesto vigente y en la Ordenanza General
de subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento.
SEXTO- Publicar este acuerdo en la web del Ayuntamiento de Calafell.
SÉPTIMO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Tarragona con
indicación de que el acuerdo se podrá consultar en la página web municipal.
OCTAVO.- Notificar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a la Associació de Gent
Gran de Segur de Calafell y a los Departamentos de Intervención y de Tesorería."

Lo que se publica a los efectos oportunos y para conocimiento general.
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