DECRET
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.
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 2016.
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Vistos els informes de la Interventora i la Secretaria d’aquesta Corporació, vinc en
decretar l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Institut d’Argentona i
l’Ajuntament d’Argentona que s’adjunta a la següent proposta.
Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’Institut d’Argentona per un
import de 3.600€, dedicada a finançar la realització de diverses activitats culturals i
educatives.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 3.600€ amb càrrec a l’aplicació
326 326 48902 del pressupost de l’exercici 2016, per fer front a la subvenció que s’atorga.
El pagament d’aquest import es farà efectiu en dos pagaments: el primer de 3240€
corresponent al 90% de la subvenció, un cop aprovat el conveni i el segon consistent en
360€ corresponent al 10% de la subvenció, un cop s’hagi presentat i aprovat
correctament la justificació del 100% de la subvenció.
Quart.- Atorgar una subvenció en espècies valorada en 4.093,25€ que es concreta en la
utilització gratuïta de l’equipament de La Sala, d’acord amb allò que s’especifica en
l’ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de l’Ajuntament
d’Argentona subscrigui l’esmentat conveni i realitzi les actuacions necessàries per a
l’execució dels presents acords.
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Sisè.- 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.
Setè.- Els convenis s’han de publicar en el DOGC i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat.
Vuitè.- 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.
Novè.-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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