Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició
A/A. Sr.Joan Ras
c. Girona, 20
08010 Barcelona

Benvolgut senyor Ras,

Em plau comunicar-vos que el projecte denominat “Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició”,
presentat per la vostra entitat per a la seva inclusió en el Conveni per al Foment de les Activitats de
les Acadèmies de Catalunya signat el 6 de juliol de 2015 entre el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”,
(en endavant, Obra Social “la Caixa”) ha estat seleccionat. L’import subvencionat per l’Obra Social “la
Caixa” és de 11.000€.
La concessió d’aquest ajut per al vostre projecte, s’ha de fer segons els següents procediments:
o L’aportació econòmica corresponent al projecte esmentat us la farem efectiva mitjançant ingrés
en un compte obert a nom vostre a Caixabank.
o

El primer 20% de l’ajut s’ingressarà prèvia presentació d’un rebut justificatiu o nota de càrrec.
Per tal d’agilitzar el màxim possible el cobrament del primer 20% de la subvenció, adjuntem un
model de nota de càrrec (annex 1) que, junt amb el certificat abans esmentat, ens poden fer
arribar a la següent adreça: Obra Social “la Caixa”, Avinguda Diagonal núm. 621, torre II, 5ª
planta, 08028 Barcelona.

o

El 80% restant es farà efectiu prèvia presentació de la documentació justificativa de l’execució
del projecte davant el Departament de Justícia (adjuntem, com annex 2 les indicacions per
justificar els projectes) així com el rebut corresponent (annex 3).

o La col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” en aquest projecte s’haurà de fer constar en els
suports informatius que difongueu entre el vostre públic i socis, per la qual cosa i amb caràcter
previ a la utilització de la imatge de l’Obra Social “la Caixa” en els vostres suports, cal que
contacteu amb normativa@trianglebcn.cat per a la seva corresponent validació.

Confiem que aquesta col·laboració es desenvolupi a plena satisfacció de les parts directament
implicades, i que el projecte assoleixi els objectius proposats en interès de tots els seus destinataris.
Molt atentament,

Jordi Cabré i Trias
Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques
Barcelona, 31 de juliol de 2015

