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LAG-19/ 48
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2019 A L'AMPA DE L'ESCOLA SANT JORDI.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 311784 3G8LS-3LWXS-82DQW 4CE0258735674F1F5BD25AB7B5438B7CF40D5F1F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Atès que és una subvenció prevista nominalment en el pressupost vigent (d'acord amb
l'article 28 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre i l'article 65 del Reglament
aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol).
Vist que ha estat valorat positiu el programa que l'entitat AMPA de l'Escola Sant
Jordi està realitzant, sembla convenient concedir subvenció per un import de 5.000,00
euros, per a fer front a les despeses corresponents de l'any 2019.
Vist l'informe d'intervenció.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 382, de data 23 de juny de 2015 (BOPB de data 6 de juliol de 2015).
Per tot el que s'exposa i a proposta de la regidora de l'àrea de Serveis a les
Persones i Ciutadania, la Junta de Govern Local adopta els següents
A C O R D S
PRIMER.- Concedir una subvenció a l'AMPA de l'Escola Sant Jordi, per un import de
5.000 euros, amb càrrec a la partida núm. 3200-468003 del pressupost per a l'any
2019, en concepte de subvenció per a les diferents activitats ordinàries que es duen
a terme des de l'escola per a l'any 2019.
SEGON.- Instar del centre a acceptar la subvenció concedida, així com la
justificació, no més tard del dia 31 de desembre de 2019, amb factures que hauran
d'estar datades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
TERCER.- Expedir manament de pagament corresponent al 50% de la subvenció concedida,
la resta s'abonarà un cop justificada la subvenció.
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CIUTADANIA
Signat: MARIA JESÚS PRIETO VILA
(signat electrònicament)
COMPLEIXI'S
L'ALCALDE
(signat electrònicament)
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JUNTA DE GOVERN LOCAL
21 de maig de 2019
LA SECRETÀRIA
(signat electrònicament)

