JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària de data 24 de novembre de 2017
EXTRACTE D’ACORDS
Foren adoptats els següents acords:
ALCALDIA
Justificació prestacions individuals Exp. 2017/1955
Primer.- Assumir els crèdits a favor de les empreses que es detallen a continuació,
corresponents a prestacions individuals degudament justificades pels imports i
pels conceptes següents
Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de
603€, a càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa
aplicades a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, i realitzar el
pagament dels esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a les empreses que
han subministrat el producte objecte de l’ajut concedit.
Tercer.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als
efectes escaients.
Justificació prestacions escolars Exp. 2017/1992
Primer.- Assumir els crèdits a favor de les empreses que es detallen a continuació,
corresponents a prestacions individuals degudament justificades pels imports i
pels conceptes següents.
Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de
852€, a càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa
aplicades a la partida 340-231-48001 del vigent pressupost municipal, i realitzar el
pagament dels esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a les empreses que
han subministrat el producte objecte de l’ajut concedit.
Tercer.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als
efectes escaients.
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PROPOSTES URGENTS
Acceptació de la subvenció destinada al finançament del Programa Garantia
Juvenil. Convocatòria 2017
PRIMER.- Aprovar l’acceptació de la subvenció destinada al finançament del
Programa Garantia Juvenil. Convocatòria 2017.
SEGON.- Donar la tramesa de l’acceptació al departament competent de la
generalitat i notificar aquesta resolució a intervenció i a secretaria als efectes
pertinents.
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