DECRET
Resolució Alcaldía Conveni FCA Argentona Cup 2017
Vista la necessitat de l’entitat Futbol Club Argentona que li sigui concedida una subvenció
per col·laborar en el finançament del IV Torneig Internacional de Carnestoltes Argentona
Cup, els dies 24, 25 i 26 de febrer de 2017, esdeveniment esportiu que proporciona
prestigi, tant al mateix club com a la vila d’Argentona.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vist l’esborrany del conveni a subscriure entre l’entitat Futbol Club Argentona i
l’Ajuntament d’Argentona.
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració 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, que s’adjunta a continuació.
Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’entitat Futbol Club Argentona
per un import de 5.000€, dedicada a finançar la realització del IV Torneig Internacional
de Carnestoltes Argentona Cup.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 5.000€ amb càrrec a l’aplicació
330-341-48918 del pressupost de l’exercici 2017, per fer front a la subvenció que s’atorga.
El pagament d’aquest import es farà efectiu en un únic primer i únic pagament avançat
de 5.000 euros.
Quart.- Enviar el text del present conveni i les dades estructurades de la convocatòria
fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a
l’article 20.8 de la LGS.
Cinquè.- Els convenis s’han de publicar en el DOGC i al web del Registre de convenis de
col.laboració i cooperació de la Generalitat.
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Vist l’informe de la Interventora d’aquesta Corporació, vinc en decretar el següent:
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Secretària

Sisè.- L’acord i la còpia del conveni s’han de trametre ala Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Setè.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns i al Serveis
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat.

Ho mana i signa, l’alcalde d’Argentona, el Sr. Eudald Calvo Català
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