
 
 

 
c. Gran, 59 - 08310 Argentona - telèfon 93 797 49 00 - fax 93 797 08 00 - a/e: argentona@argentona.cat - NIF P-0800900-C 

 

1 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 02 de maig de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Aprovar el conveni a subscriure entre l’entitat Futbol Club Argentona i l’Ajuntament 

d’Argentona per dur a terme el IV Torneig Internacional de Carnestoltes Argentona Cup, 

aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’entitat per un import de 5.000€ dedicada 

a finançar la realització del IV Torneig Internacional de Carnestoltes Argentona Cup, 

autoritzar i disposar la despesa per import de 5.000€ amb càrrec a l’aplicació 330-341-

48918 del pressupost de l’exercici 2017, enviar el text del present conveni i les dades 

estructurades de la convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, en 

compliment d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS, publicar els convenis en el DOGC i al 

web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, transmetre 

l’acord i la còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament 

de Governació de la Generalitat de Catalunya i notificar els presents acords als interessats 

als efectes oportuns i als Serveis d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Reconèixer l'obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 1397,6€ 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits pels conceptes també esmentats i notificar els precedents acords als Serveis de 

Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Escola Argentona i l’Ajuntament 

d’Argentona, aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’Escola Argentona per un 

import de 29.313€, dedicada a finançar la realització de diverses activitats culturals i 

educatives, autoritzar i disposar la despesa per import de 29.313€ amb càrrec a l’aplicació 

322-326-48902 del pressupost de l’exercici 2017 fent efectiu un primer pagament de 

26.381,70€, corresponent al 90% de la subvenció, un cop aprovat el conveni i un segon 

pagament de 2.931,3€, corresponent al 10% de la subvenció, un cop s’hagi presentat i 
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aprovat correctament la justificació del 100% de la subvenció, enviar el text del present 

conveni i les dades estructurades de la convocatòria instrumental a la Base de Dades 

Nacionals de Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS, publicar 

els convenis al DOGC i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat, transmetre l’acord i la còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 

Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i notificar els presents 

acords als interessats als efectes oportuns i als Serveis d’Intervenció i Tresoreria-

Comptabilitat. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 


