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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 07 d’abril de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Emetre propostes d'ordre de pagament, per import total de 33.455,20€ en concepte de 

Beques menjador del Consell Comarcal del Maresme per al curs 2016-2017 amb càrrec a la 

partida No Pressupostària 20507 "Beques Menjador Consell Comarcal del Maresme” a 

favor d’un seguit de persones beneficiàries i notificar l’acord precedent al Servei de 

Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients.” L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Assumir els crèdits a favor d’un seguit d’empreses detallades, corresponents a 

prestacions individuals degudament justificades pels imports i pels conceptes també 

esmentats, reconèixer l'obligació derivada de l'anterior acord, per un import total de 

422,50€, a càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades 

a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, realitzar el pagament dels 

esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a les empreses que han subministrat el 

producte objecte de l'ajut concedit i notificar els precedents acords als serveis de 

Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L'esmentada proposta s'aprova per 

unanimitat. 

- Reconèixer l'obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 276€ 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits pels conceptes també esmentats i notificar els precedents acords als Serveis de 

Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb I'informe de la Treballadora Social de I'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut individual i autoritzar i disposar per import de 510€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es 

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 
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- Aprovar de conformitat amb I'informe de la Treballadora Social de I'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut individual i autoritzar i disposar per import de 73€, amb càrrec a la partida 

340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es notificaran als 

interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada proposta 

s'aprova per unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb I'informe de la Treballadora Social de I'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut individual i autoritzar i disposar per import de 100,68€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es 

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb I'informe de la Treballadora Social de I'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut individual i autoritzar i disposar per import de 85€, amb càrrec a la partida 

340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es notificaran als 

interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada proposta 

s'aprova per unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb I'informe de la Treballadora Social de I'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut individual i autoritzar i disposar per import de 70€, amb càrrec a la partida 

340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es notificaran als 

interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada proposta 

s'aprova per unanimitat. 

- Modificar l’hora de celebració de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 25 d’abril 

que passarà a celebrar-se a les 9:15 hores. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

 

 


