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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019022509

Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 21 d'octubre de 2019 on s'atorga les
subvencions per a les Associacions de Comerciants segons convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar activitats
realitzades per a les Associacions de Comerciants de Girona, any 2019, aprovada en data
29 de juliol de 2019 per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
Atesa l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus
organismes autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple de data 14 de setembre de
2015 i publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC, arts. 240 i ss).
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones (LGS).
Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).
Atès que d'acord amb la informació d'Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 2019
603 43110 48000 Convenis comerç i pot ordenar-se la despesa proposada,
Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2019016005, de data 18 de juliol de 2019 i segons l'establert a les bases d'execució del
pressupost en relació al reconeixement de les obligacions,
DECRETO
1.- RECONÈIXER l'obligació a favor de les associacions de comerciants detallades a
continuació, per finançar les activitats realitzades per l'Associació durant l'any 2019:
a) Girona Centre Eix Comercial, amb CIF V17541251, la quantitat de 19.976,60 € (dinou
mil nou cents setanta-sis euros amb seixanta cèntims), amb reserva D220190062499.
b) Associació de Comerciants del Carrer del Carme i Vista Alegre, amb CIF G55120893, la
quantitat de 4.732,85 € (quatre mil set cents trenta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims),
amb reserva D D220190062500.
c) Associació de Veïns i Comerciants Sant Fèlix, amb CIF G17358300, la quantitat de
3.102,91 € (tres mil cent dos euros amb noranta-un cèntims), amb reserva D
D220190062501.
d) Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter, amb CIP G55022289, la quantitat
de 5.814,68 € (cinc mil vuit cents catorze euros amb seixanta-vuit cèntims), amb reserva
D220190062502.
e) Associació de Comerciants Zona U de Girona, amb CIF G55220263, la quantitat de:
3.979,36 € (tres mil nou cents setanta-nou euros amb trenta-sis cèntims), amb reserva
D220190062503.
f) Associació de Botiguers, Industrials i Veïns del Carrer Ballesteries, amb CIF G17142068,
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la quantitat de 7.393,60 € (set mil tres cents noranta-tres euros amb seixanta cèntims),
amb reserva D220190062504.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 4716928 7XG3X-PKPKQ-UXTJ1 BCC57FBF3899C965F52427183E39B487010731B4 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

La regidora delegada de Promoció Econòmica
Glòria Plana i Yanes

Traspassat per a la seva signatura en data 23 d'octubre de 2019
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 7
de juny de 2019.
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