Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JG/2017/41

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

10 / de novembre / 2017

Durada

Des de les 13:00 fins a les 13:27 hores

Lloc

Sala de sessions

Presidida per

Rafael Moya Camarón

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

01925637P

Eva María Menor Cantador

NO

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

NO

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Eva María Menor Cantador:
«reunió treball»
1. Josep Martínez Valencia:
«motius laborals»
Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART RESOLUTIVA
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0040 Data : 17/11/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 17/11/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 17/11/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 3 de novembre de
2017.

Expedient número 2927/2017, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets
En data 10 de novembre 2017, s’ha procedit a la fiscalització prèvia i
comptabilització provisional dels documents comptables, tramesos pels
diferents serveis municipals gestors de les despeses, inclosos a les relacions
adjuntes.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles:
184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del
Títol 6è de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes
locals.
20 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 468/2015, de 25 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per
un import total de -4.378,43€, segons es detalla a la relació núm. 2017/40,
adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 21.138,29€, segons es

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0040 Data : 17/11/2017

I. Identificació de l’expedient
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aprovació de documents comptables (exp. 2927/2017)

detalla a la relació núm.2017/96, adjunta.

Aprovació targetes moneder mes d'agost 2017 (exp. 2739/2017)
Favorable

III. Fonaments de dret
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL;
els arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril i l’art. 19 i següents de les Bases d’execució del
pressupost.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 468/2015, de 25 de juny.

Número : 2017-0040 Data : 17/11/2017

II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
És voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de la crisi
general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de
vulnerabilitat social.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2017, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2739/2017, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del mes d’agost.

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 18.928,76 €, segons es detalla a la relació 90/2017.

Aprovació targetes moneder mes de setembre de 2017 (exp. 2757/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2757/2017, relatiu a l’aprovació de les targetes moneder del mes de
Setembre.
II. Relació de Fets
Atès que la llei 12/2007 d´ 11 d´octubre de Serveis Socials, estableix que ens locals tenen l
´obligació de facilitar ajuts d’urgència social, en especial a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
És voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar activitats destinades a pal·liar els efectes de la crisi
general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació de

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Per tot això, s'acorda:

vulnerabilitat social.
L’Ajuntament de Badia del Vallès compta, per a l’any 2017, amb dotació pressupostària a
l’aplicació 0803.2311.48000 del pressupost vigent.
Vist l’informe emès per la coordinadora del departament de Benestar Social.

Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fase ADO, per un import total
de 15.004,89 €, segons es detalla a la relació 91/2017.

Aprovació pagament quota de participació i derrama del local comercial núm.
22 (exp 2811/2017)
Favorable
I.Identificació de l'expedient
Expedient número 2811/2017, relatiu a la quota de participació i derrama del local
comercial núm. 22 ubicat al carrer Porto, núm. 21.
II. Relació de Fets
1. Assessores del Vallès SL, com a administradora de la comunitat de propietaris del
carrer Porto, núm. 21, sol·licita mitjançant diversos correus electrònics a l’Ajuntament
de Badia del Vallès, el pagament de la quota de la comunitat corresponent al mes de
setembre de 2015, segons a la quota de participació del local comercial i que és de
1’358% segons consta en els estatuts de la comunitat, així com una derrama per
l’arranjament de les canonades d’aigua.
2. Havent comprovat l’expedient del local on apareix què durant el mes de setembre
al fet que es fa referència la reclamació per part de la comunitat, s'estava procedint a
la resolució de l'expedient de traspàs entre dos inquilins quedant aquest mes
pendent d'abonar.
3. Vist l’informe favorable per part de la Tècnica de Promoció Econòmica i Comerç
en el que proposa el pagament de l’import sol·licitat per part de Assessores del Vallès
SL com a gestors de la comunitat de propietaris del carrer Porto, núm. 21 i per import
de 17’50€ (disset euros amb cinquanta cèntims) i corresponents a la quota ordinària
del mes de setembre de 2015, més 35’00€ (trenta cinc euros) en concepte de
derrama per l’arranjament de les canonades d’aigua.
III. Fonaments de dret
1r. Segons la Ley 8/199 de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio

Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, s'acorda:
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2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret d’Alcaldia
número 468/2015, de 25 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret
Atès el que estableixen els articles 184 i 185 del RD leg. 2/2004 de 5 de març, mitjançant el
qual s'aprova text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; l’art. 21.1 de la LRBRL;
els arts. 53 i 56 del D. LEG. 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el TRLMRLC; els articles
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril i l’art. 19 i següents de les Bases d’execució del
pressupost.

sobre la Propiedad Horizontal regula els aspectes comuns i privatius d’una comunitat
de propietaris, la qual pot estar formada per habitatges i locals comercials.
2n. 4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 1352/2015, de 25 de juny.

Tercer.- Notificar a la gestora Assessores del Vallès SL, a la comunitat de propietaris
del carrer Porto, núm. 21 i als serveis econòmics d’aquest Ajuntament.

Aprovació Conveni administratiu entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal pel
Programa de Garantia Juvenil que promou el SOC (exp. 633/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 633/2017, relatiu al Conveni Col·laboració per establir l'acord de
col·laboració entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental, per tal de regular el règim d'execució i finançament del Programa Xarxa
d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil, que promou el Servei d'Ocupació de
Catalunya.
II. Relació de Fets
1. Segons l’informe d'aquest expedient des del servei gestor de l'àrea
d’Acompanyament a les Persones de l’Ajuntament de Badia del Vallès, s'ha
desenvolupat un conveni administratiu amb el CONSELL COMARCAL VALLES
OCCIDENTAL, amb la finalitat de regular el règim d’execució i finançament del
Programa Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil.
2. L’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, modificada per l’Ordre TSF/177/2016,
de 22 de juny, on s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a
la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i per la
Resolució TSF/1639/2016, d’1 de juliol, s’obre la convocatòria per l’any 2016.
4. En el marc d’aquesta convocatòria, el Consell Comarcal del Vallès Occidental va
presentar la sol·licitud de subvenció pel desenvolupament de les accions del
programa, i per Resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de
data 11 d’octubre de 2016 ha estat atorgada al Consell Comarcal la subvenció
sol·licitada.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement d’obligació corresponent a
la despesa amb càrrec a la partida 1604.4314.22699 del pressupost vigent.
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Primer.- Aprovar fer efectiu el pagament de l’import sol·licitat per la comunitat de
propietaris del local comercial número 22 ubicat al carrer Porto, núm. 21, d’import
total de cinquanta dos euros amb cinquanta cèntims (52’50€) i corresponents a la
quota ordinària del mes de setembre de 2015 més derrama per l’arranjament de les
canonades d’aigua.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, s'acorda:

2n. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número .229/2016, de 23 de març, en
la Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el Conveni administratiu entre l'Ajuntament de Badia del Vallès i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental per establir l'acord de col·laboració per tal de
regular el règim d'execució i finançament del Programa Xarxa d'Impulsors del
Programa de Garantia Juvenil, que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya. i
atendre les finalitats públiques expressades a la part expositiva d'aquest acord.
Segon. Aprovar el document annex de despesa per import de 200 euros, en
concepte de finançament per al desenvolupament dels objectius del projecte definit a
la clàusula primera del conveni adjuntant al present expedient i amb càrrec a la
partida 1303 241D 22699 del pressupost vigent per a 2017.

Número : 2017-0040 Data : 17/11/2017

III. Fonaments de dret
1r. D'acord, entre d'altra normativa aplicable, amb el que disposen el arts. 21 a 23, i
55 a 62 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; arts. 52, 53, 144 i 150 del D Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; art.4.1c) i concordants
del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic; art. 48 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic; i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. La subvenció es desenvolupa en coordinació amb els ajuntaments de la comarca i
s’impulsa el treball en els municipis de la comarca.

Correcció errades materials al Plec de Clàusules Administratives i de
Prescripcions Tècniques del contracte de serveis d’assessorament jurídic i
assistència lletrada (exp. 2473/2017)
Favorable

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2473/2017, relatiu al contracte administratiu de serveis
d’assessorament jurídic i assistència lletrada.
II. Relació de Fets

1. Per informe del servei secretaria, de data 06.06.17, s’acredità la existència
d’errors material i de fet a les clàusules 7.2 i l’annex 3 del Plec de Clàusules
Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars del contracte

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Tercer. Instar la seva formalització i signatura, amb la delegació necessària en favor
de l'Alcaldia municipal i notificar l'acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

2n. D’acord amb els principis de contractació i; les facultats d’interpretació i
resolució de dubtes previstos a l’article 1 i 249 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
3r. D’acord amb les consideracions primera i segona, així com a les
conclusions de l’esmentat informe de secretaria general.
4t. De conformitat amb la disposició addicional segona del RD Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan
pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.
Per tot això, s'acorda:

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0040 Data : 17/11/2017

III. Fonaments de dret
1r. L’article 109 apartat 2 de la Llei Artículo109 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix:
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents als seus actes.
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2. Aquest informe va ser inclòs al Perfil del Contractant municipal en data
06/11/2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

administratiu de serveis d’assessorament jurídic i assistència lletrada en
processos jurisdiccionals de l’Ajuntament de Badia del Vallès. En el primer cas,
es tracta d’un clar error material de transcripció que radica en el número de
sobres a presentar que no són tres sobres, sinó dos com després expressa el
propi redactat de la clàusula que disposa un sobre A de documentació
administrativa (punt 2.1) i un segon sobre B de proposició econòmica i
documentació quantificable de forma automàtica (punt 2.2).
En el segon cas, al punt 1, l’apartat B (PREUS UNITARIS DELS SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA LLETRADA (PART VARIABLE) de l’Annex 3, entre els
conceptes «d’accions comuns a totes les jurisdiccions», s’ha inclòs amb
manifest error de fet el punt següent: «b) Mesures cautelars amb caràcter previ
o dins del mateix procediment judicial». Aquesta errada és evident per quant el
model annex 3 ha de recollir els conceptes previstos (i no d’altres) a la clàusula
32.3 i lògicament en aquesta clàusula clàusula 32.3 no figura cap referència a
«mesures cautelars», pel contrari aquesta clàusula disposa els tres conceptes
taxats i amb els preus millorables a la baixa, d’acord amb la clàusula 30.3 que
estableix que «l’assistència lletrada comprendrà en tot procediment
jurisdiccional, i sigui quina sigui la situació processal (actora o demandada) el
conjunt d’accions i tràmits processals des del seu inici fins a l’emissió de
sentència i la seva execució.» Igualment és errònia, i s’ha de corregir, la xifra
divisòria per establir la mitjana que no és 4, sinó 3.

Primer. Aprovar les següents correccions de dades materials al Plec de
Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars del
contracte administratiu de serveis d’assessorament jurídic i assistència lletrada
en processos jurisdiccionals de l’Ajuntament de Badia del Vallès:
a) Clàusula 7.2 relativa al número de sobres a presentar a les proposicions:

b) El segon error material de fet apareix al model ANNEX 3 : «MODEL de Proposició
econòmica», punt 1, apart B als criteris «d’accions comuns a totes les jurisdiccions»:

On diu:
Accions
comuns a
totes les
jurisdiccions

a) Assistència a declaracions quan no formin part
d’un procediment específic
b) Mesures cautelars amb caràcter previ o dins del
mateix procediment judicial
c) Autoritzacions d’entrada en domicili
d) Recurs de cassació

Número : 2017-0040 Data : 17/11/2017

Ha de dir: «Les ofertes per participar es presentaran en dos sobres
tancats»

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

On diu: «Les ofertes per participar es presentaran en tres sobres
tancats»;

Ha de dir:
Accions
a) Assistència a declaracions quan no formin part
comuns a
d’un procediment específic
totes les
b) Autoritzacions d’entrada en domicili
jurisdiccions
c) Recurs de cassació
5. Mitjana (a+b+c/3)
Segon. Publicar aquest acord al Perfil de Contractant municipal per a general
coneixement del interessats.

TEMES D'URGÈNCIA

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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5. Mitjana (a+b+c+d/4)

Acabats els punts de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència s'aproven els
següents acords:

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació Bases I concurs gràfic per la no violència
masclista (exp. 2860/2017)
Favorable

El cartell, ha de tenir continguts que fomentin valors contraposats a les violències
masclistes. Els treballs poden incloure aspectes com la identificació de les causes de
les violències masclistes, propostes de prevenció, la suma de la població al rebuig de
les violències, recursos existents, tipologies de violència masclistes, etc.
La participació en aquest concurs és per la població d'entre 12 i 20 anys, ja sigui
individual o col·lectivament.
III. Fonaments de dret
L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions de l'alcaldia
municipal i, en virtut del decret de delegacions número 229/2016., del 23 de Març, en
la Junta de Govern Local.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar les bases annexades del I Concurs gràfic per la no violencia
masclista.

TEMES D'URGÈNCIA: Aprovació atorgament dels ajuts escolars curs 2017/2018
(exp. 2827/2017)
Favorable
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2827/2017, relatiu a AJUTS ESCOLARS 2017-2018.
II. Relació de Fets

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042
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El concurs és organitzat des de l'àrea de Polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de
Badia del Vallès, conjuntament amb l’àrea de joventut.
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II. Relació de Fets
La finalitat del concurs és sensibilitzar la població sobre les violències masclistes i
difondre els valors per una societat igualitària, justa i lliure de violències. El concurs
s’emmarca en la campanya del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació
de la violència envers les dones.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2860/2017, relatiu al I concurs gràfic per la no violència masclista

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 6/04/2017 va acordar obrir termini de
sol·licituds, entre d’altres dels ajuts escolars.

S'ACORDA
Primer. Aprovar l’atorgament dels ajuts escolars per al curs 2017/2018 següents:
ESCOLES

IES BADIA
FEDERICA
SARDANA
SEGUIDILLAS
JOTA
ANUNCIATA
CAN LLOBET
CATALUNYA
CLARET
EL MARTINET
ELISA BADIA
ESTEL
JESUS SALVADOR
BELLATERRA
MARE DIVI PASTOR
MARTA MATA

AJUTS

€ AJUT

TOTAL €

55
69
137
191
159
3
1
3
1
5
6
1
3
2
5
2

50,00 €

2.750,00 €

50,00 €

3.450,00 €

50,00 €

6.850,00 €

50,00 €

9.550,00 €

50,00 €

7.950,00 €

50,00 €

150,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

150,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

250,00 €

50,00 €

300,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

150,00 €

50,00 €

100,00 €

50,00 €

250,00 €

50,00 €

100,00 €

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0040 Data : 17/11/2017

III. Fonaments de dret.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.
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Es proposa l’aprovació dels ajuts escolars, d’acord amb els criteris establerts a les
bases particulars reguladores de la concessió de subvencions destinades a ajuts
escolars , i d’acord amb la valoració professional de la situació socioeconòmica de la
família. De les 688 sol·licituds queden 650 aprovades i 38 denegades, de les quals 30
superen els barems econòmics i 8 no compleixen requisits.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per aquest curs escolar 2017/2018 s’han recollit a l’OAC un total de 688 sol·licituds en
el període establert. Aquestes sol·licituds han estat valorades i resoltes per part del
servei de Benestar Social.

PAU PICASSO
IES PERE CALDERS

1
1

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

INST BITACOLA

3

50,00 €

150,00 €

XALEST

2

50,00 €

100,00 €

Total

650

32.500,00 €

Quart. Donar publicitat del present acord al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i notificar
els ajuts concedits a les escoles.

El president dona per finalitzada la sessió de la que com a secretària en dono fe.
Document signat electrònicament

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2017-0040 Data : 17/11/2017

Tercer. Aprovar les propostes de despesa en fase DO adjuntes, per un total de 32.500,
00€ (trenta-dos mil cinc-cents euros), a càrrec de la partida pressupostària 0803 2317
48100.
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Segon. Els beneficiaris dels ajuts rebran 50€ (cinquanta eur) tant si es tracta de nens
escolaritzats en educació infantil i primària com en el cas d’educació secundària.
L’ingrés dels ajuts es farà directament als centres d’ensenyament, que posteriorment
hauran de retornar al servei de Benestar Social un full signat per cada família segons
han rebut l’ajut.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La despesa total dels quals serà de 32.500, 00€ (trenta-dos mil cinc-cents euros).

