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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 8 de novembre de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Reconèixer l’obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 1448,12€ 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits pels conceptes esmentats. 

- Concedir una llicència d'obres per a la rehabilitació d’una coberta en un habitatge 

unifamiliar entre mitgeres. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

105,24€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic per import de 160,00€ i autoritzar, disposar i reconèixer 

l’obligació per import de 160,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent 

pressupost municipal. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

216,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de l’Educador Social de l'Ajuntament una sol·licitud 

d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 55,31€, amb 

càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgar un ajut econòmic a les families relacionades per a poder fer front a les despeses 

de les activitats organitzades pels centres i pels imports també relacionats i autoritzar i 

disposar l’import de 461,75€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 

del vigent pressupost municipal. 

- Atorgar un ajut econòmic a les families relacionades per a poder fer front a les despeses 

de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l’import de 17,25€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 
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del vigent Pressupost Municipal i requerir a les entitats relacionades la presentació de la 

justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari. 

- Atorgar un ajut econòmic a les famílies que es relacionen per a poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres i pels imports també relacionats, 

autoritzar i disposar l’import de 1.208,08€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 

340-231-48001 del vigent pressupost municipal i requerir a les entitats relacionades la 

presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari. 

- Atorgar un ajut econòmic a les families que es relacionen per a poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres i pels imports també relacionats, 

autoritzar i disposar l’import de 135,00€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-

231-48001 del vigent pressupost municipal i requerir a les entitats relacionades la 

presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari. 

- Atorgar un ajut econòmic a les families que es relacionen per a poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres i pels imports també relacionats, 

autoritzar i disposar l’import de 79,86€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-

231-48001 del vigent pressupost municipal i requerir a les entitats relacionades la 

presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari. 


