DECRET
SP 299 2018
Vist l’esborrany del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Mataró i l’Ajuntament
d’Argentona per al projecte Cantània 2018, per tal que els nens/es de les escoles
d’Argentona puguin dur a terme una cantata escrita per un escriptor de renom, musicada i
dirigida per professionals del món de la música treballada a l’aula durant el curs escolar i
vist la memòria justificativa de la tècnica d’Educació.
Vist l’informe desfavorable de secretaria de data 11 de maig de 2018
Vist que l’Ajuntament d’Argentona participa al projecte Cantània al Teatre Monumental de
Mataró des de l’any 2007, i vist que és interès de la regidoria de cultura i educació continuar
amb aquest projecte que promou, difon i potencia la cultura, vinc en decretar el següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Mataró i l’Ajuntament
d’Argentona per al projecte Cantània 2018, que s’adjunta als presents acords.
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Tercer.- Donar trasllat a secretaria de l’Ajuntament d’Argentona per tal de donar compliment
a les obligacions pertinents a efectes de 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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Segon.-Notificar els presents acords als interessats i als serveis econòmics d’aquest
ajuntament als efectes oportuns.
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