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La Junta de Govern Local en sessió de 8 de juliol de 2014 va aprovar el contingut i
la signatura d'un conveni de col·laboració per a l'establiment de les condicions de
gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental
El termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajuts de menjador va finalitzar
el dia 24 de juliol de 2020.
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès oriental en sessió de 9 de
setembre va aprovar els ajuts de menjador per al curs 2020-2021
El dia 10 de novembre la junta de Govern Local va informar de la denegació de l'ajut
al menor A.D.M.A. per superar el llindar de finques urbanes - codi 7 Vist l'informe de l'educador social en relació a la situació social i familiar del
menor.
Vist l'informe d'Intervenció.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de govern en virtut
de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 413, de data 19 de juny de 2019 (BOPB de data 28 de juny de 2019).
Per tot el que s'exposa i a proposta de la regidora de l'àrea d'Acció Comunitària i
Benestar, la Junta de Govern Local, adopta els següents
A C O R D S :
Primer.- Aprovar la bonificació del 100% del cost del menjador escolar amb càrrec a
l'Ajuntament per l'alumne A.D.D.A. de l'escola Sant Jordi per tot el curs escolar
2020-2021
Segon.- EXPEDIR manament de pagament per un import total de 1.114,08 euros, amb
càrrec a la partida núm. 2310-227992 del pressupost vigent, a l'empresa TRESMES ECO
ACTIVA S.L. (CIF B-65228447), en concepte d'ajuts de menjador escolar
pel curs
2020-2021, prèvia presentació de la corresponent factura/rebut.
Tercer.-Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns.
ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
Signat: MARIA MAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
(signat electrònicament)
COMPLEIXI'S
L'ALCALDE
(signat electrònicament)
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