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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 21 de juny de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Revocació d’una llicència de gual permanent. 

- Aprovació de la relació de despeses 2016/17 amb les quanties i amb càrrec a un seguit de 

partides pressupostaries relacionades, autoritzar, disposar i reconeixer l'obligació per un 

import total de 99.259,27€ a favor dels tercers i pels conceptes relacionats en un seguit de 

documents adjunts. 

- Aprovació de conformitat amb l’informe de la Treballadora Social de l’Ajuntament d’una 

prestació individual per import 52,67€ amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent 

pressupost municipal. 

 - Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud de prestació individual per import de 85,00€ amb càrrec a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud de prestació individual per import de 88,32€ amb càrrec a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud de prestació individual per cobrir les despeses d'un rebut de lloguer per import 

de 450,00€ amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgament de prestacions escolars a un seguit de famílies relacionades per poder fer 

front a les despeses de les activitats organitzades per un seguit de centres també 

relacionats per import total de 201,50€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-

231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats relacionades de la 

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

- Atorgament de prestacions escolars a un seguit de famílies relacionades per poder fer 

front a les despeses de les activitats organitzades per un seguit de centres també 

relacionats per import total de 952,50€ a favor dels alumnes, amb carrec a la partida 340-
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231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats relacionades de la 

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

- Atorgament d’una prestació escolar a un seguit de famílies relacionades per poder fer 

front a les despeses de les activitats organitzades per un seguit de centres també 

relacionats per import total de 687,50€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-

231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats relacionades de la 

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

- Atorgament d’una prestació escolar a un seguit de famílies relacionades per poder fer 

front a les despeses de les activitats organitzades per un seguit de centres també 

relacionats per import total de 1232,50€ a favor deis alumnes, amb càrrec a la partida 340-

231-48001 del vigent Pressupost Municipal. 


