2018/3836/ESPORTS
DECRET
Per Decret d’alcaldia número 2017/1345 de data 10 d’agost de 2017 es van aprovar les Bases
reguladores per la concessió de subvencions amb l’objecte de regular el règim d’atorgament
de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar projectes i/o
activitats, en els àmbits de benestar social, esports, cultura i medi ambient, i de suport a
actes commemoratius.
A la resolució 2018/2214 del 12 de desembre de 2018 es va aprovar l’atorgament de les
subvencions per a activitats, actuacions o programes de suport en l’àmbit d’esports, per
l’exercici 2018.
L’entitat Club Argentona Bocs de Futbol Americà ha presentat la justificació de l’esmentada
subvenció.
El Tècnic d’Esports ha emès informe favorable el 19 de març de 2019 en relació a la
justificació de la subvenció 2018 de l’entitat Club Argentona Bocs de Futbol Americà

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides vinc a decretar el
següent:
Primer.- Aprovar la documentació justificativa de la subvenció per activitats, actuacions o
programes de suport en l’àmbit d’esports per l’exercici 2018 atorgada a la següent entitat i
pels següent import:
CLUB ARGENTONA BOCS
(Esport F. Americà 2018 - finançament general de l’entitat) ............................3.205,09 euros
Segon.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns, als Serveis d’
Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat i de Transparència.
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