DECRET
2018/285/EDUCACIÓ
Vista la petició formulada per l’Institut d’Argentona per tal que li sigui concedida una
subvenció per col·laborar en el finançament de la realització de diverses activitats
culturals i educatives per l’any 2018.
De conformitat amb el que disposa l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament
d’Argentona aprovada pel Ple Corporatiu de data 7 de març de 2016 i que es
considera aprovada definitivament publicant-se íntegrament al BOPB en data 6 de
juny de 2016 i 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’Institut d’Argentona i l’Ajuntament
d’Argentona, per l’any 2018.
I vista la memòria justificativa del Regidor d’Educació i de la Tècnica d’Educació,
l’informe jurídic desfavorable de data 6 de juliol de 2018 i l’informe conforme amb
observacions de la Interventora i de la Tècnica de Serveis Econòmics de data 9
d’agost de 2018, vinc en decretar el següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Institut d’Argentona i
l’Ajuntament d’Argentona per l’any 2018 que s’adjunta.
Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’Institut d’Argentona per un
import de 5.570€, dedicada a finançar la realització de diverses activitats culturals i
educatives, per l’any 2018.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 5.570€ amb càrrec a la
partida 326 326 48902 del pressupost de l’exercici 2018, per fer front a la subvenció
que s’atorga. Aquest pagament es farà efectiu amb un únic pagament per avançat
per tal de garantir el desenvolupament dels projectes i activitats de l’Institut.
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Quart.- Autoritzar la percepció de fons per import de 5.570€ un cop aprovat i
formalitzat el conveni per ambdues parts.
Cinquè.- Ordenar el pagament avançat de 5.570€ en referència a la subvenció
concedida a l’Institut d’Argentona un cop aprovat i signat el conveni per ambdues
parts.
Sisè.- Remetre a la Base de dades nacional de subvencions la informació sobre la
convocatòria i concessió en els termes establerts en l’article 20.8 de la LGS.
Setè.-Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns, al Serveis
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat i a Secretaria a efectes de transparència i
publicitat.
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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