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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 26 de setembre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Avocar puntualment la competència en matèria de sol·licitud de subvencions, en relació a 

l’aprovació de la sol·licitud de la subvenció del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya i 

aprovar concórrer a la mateixa per un seguit de projectes. Correspondrà a aquesta alcaldia 

la signatura de la documentació que exigeixi la convocatòria, suport auxiliar tècnic al servei 

d’Educació i suport auxiliar tècnic al servei de Prevenció de Riscos Laborals. Condicionar 

l’adopció d’acords que es derivin del present, així com la despesa que se’n pugui derivar a 

l’efectiva concessió de la subvenció sol·licitada i a la incorporació a l’expedient dels 

corresponents informes jurídics i econòmics i notificar el precendent acord a l’interessat als 

efectes escaients. Donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local. 

- Avocar puntualment la competència en matèria de sol·licitud de subvencions, en relació a 

l’aprovació de la sol·licitud de la subvenció del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, 

donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local i al Ple de la corporació i notificar 

el precedent acord a l’interessat als efectes escaients. 

- Avocar puntualment la competència en matèria de sol·licitud de subvencions, en relació a 

l’aprovació de la sol·licitud de la subvenció del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya i 

aprovar concórrer a la mateixa pels projectes que a continuació s’indiquen. Correspondrà a 

aquesta alcaldia la signatura de la documentació que exigeixi la convocatòria, suport 

auxiliar tècnic comerç i turisme i suport auxiliar tècnic a l’àrea de serveis territorials. 

Condicionar l’adopció d’acords que es derivin del present, així com la despesa que se’n 

pugui derivar a l’efectiva concessió de la subvenció sol·licitada i a la incorporació a 

l’expedient dels corresponents informes jurídics i econòmics. Notificar el precendent acord 

a l’interessat als efectes escaients i donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern 

Local. 

- Deixar sense efecte el decret 2017/1556 de data 15 de setembre de 2017. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 
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- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017/19, autoritzar, disposar i reconèixer 

l’obligació (ADO) per un import total de 54.826,32 €, a favor dels tercers, reconèixer 

l’obligació (O) per un import total de 31.922,57 €, a favor dels tercers i donar compte dels 

precedents acords als serveis d’Intervenció i de Tresoreria-Comptabilitat als efectes 

escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Addicionar el document d’amidament i pressupost al projecte tècnic per la reforma 

interior dels lavabos del Centre Obert del Cros redactat per l’arquitecte tècnic municipal 

amb un pressupost de 17.998,50 € (IVA inclòs). L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 


