2019/691 /CULTURA I FESTES

DECRET.Vista la petició formulada per l’entitat Colla de Geganters i Grallers d’Argentona amb NIF
G59073726 per tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de
les seves activitats l’any 2019.
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).
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Vista la memòria política de data 22 de febrer de 2019, la memòria justificativa del Tècnic de
Festes de data 25 de setembre de 2019, vist l’informe desfavorable de la Cap de Negociat de
Serveis Personals i de la Secretària de data 1 d’octubre de 2019 i vist l’informe conforme
amb observacions d’Intervenció de data 13 de novembre de 2019.
Per tot això exposat, vinc a decretar el següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració per a l’any 2019 entre l’Ajuntament d’Argentona
i la Colla de Geganters i Grallers d’Argentona.
Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’entitat Colla de Geganters i Grallers
d’Argentona per un import de 3.000 euros, dedicada a finançar les activitats de l’entitat l’any
2019.
Tercer.- Disposar la despesa a favor de l’entitat Colla de Geganters i Grallers d’Argentona
per import de 3.000 euros amb càrrec a l’aplicació 313.334.48912 del vigent pressupost
municipal, per fer front a la subvenció que s’atorga. El pagament d’aquest import es farà
efectiu de la següent forma:
- Un primer pagament avançat de 2.700 euros, corresponent al 90% de la subvenció,
un cop aprovat i formalitzat el conveni per ambdues parts.
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Vist l’esborrany del conveni a subscriure entre l’entitat Colla de Geganters i Grallers
d’Argentona i l’Ajuntament d’Argentona, per l’any 2019.
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-

Un segon pagament de 300 euros, corresponent al 10% de la subvenció, un cop
justificat el 100% de la subvenció.

Quart.- Autoritzar la percepció de fons per import de de 2.700euros, corresponent al 90%
de la subvenció concedida a la Colla de Geganters i Grallers d’Argentona, un cop aprovat i
formalitzat el conveni per ambdues parts, i ordenar-ne el pagament.
Cinquè.- Remetre a la Base de dades nacional de subvencions la informació sobre la
concessió en els termes establerts en l’article 20.8 de la LGS.
Sisè.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns i al Serveis
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat.
Setè.- Donar trasllat dels presents acords als Serveis de Transparència, a efectes de
publicitat i transparència.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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