SP/926/2016

DECRET
Vist que per acord del Ple Corporatiu de data 6 de juny de 2016 es va aprovar el conveni i
l’atorgament d’una subvenció directa a l’entitat Parròquia Sant Julià per col·laborar en les
activitats de la Parròquia de Sant Julià d’Argentona i on s’adoptà el compromís de consignar
en els pressupostos dels anys següents les quantitats necessàries per fer front a les
despeses derivades de l’esmentat conveni, que per l’any 2018 són 18.700 euros.
Vist que la Parròquia Sant Julià ha presentat la documentació necessària per procedir a la
concessió de la subvenció per a l’any 2018.
Vist l’informe d’intervenció de data 28 de juny de 2018 i l’informe de secretaria de 3 de juliol
de 2018.
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PRIMER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 18.700€, derivada del conveni amb
la Parròquia Sant Julià a càrrec de la partida 300-330-48902 per import de 10.500€ i partida
340-230-48902 per import de 8.200€ del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Autoritzar el pagament avançat del 70% de la subvenció concedida.
TERCER.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació sobre la
concessió de la subvenció en els termes establerts en l’article 20.8 de la LGS.
QUART.- Notificar el precedent acord als interessats i als Serveis de Tresoreria i Intervenció
als efectes procedents.
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