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Justificació econòmica del Contracte Programa de l'Institut Català de les Dones
Dades de l'interventor/a de l'ens local
Certifico
Institut Català de les Dones
Ens local
Altres
Total ingressos
Que, a l'empara del Contracte Programa de cofinançament per a l'any 2018 de la Fitxa 1- Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), aquest ens local ha rebut un finançament de l'Institut Català de les Dones per un import total de
1. Que per a l'execució d'aquest Contracte Programa, s'han imputat els ingressos següents:
2. Que la totalitat de les despeses imputades a la Fitxa 1 del Contracte Programa per a l'any 2018 ha estat la següent:
Concepte
Núm. factura
Data factura
Proveïdor/a
Import total
Total despeses de factures
3. Que la totalitat de la despesa de personal propi imputada a la Fitxa 1 del Contracte Programa per a l'any 2018 ha estat la següent:
Relació del lloc de treball
Nom i cognoms
Hores/setmana
Costos salarials imputats al projecte
Total despeses de personal
Total despeses
Institut Català de les Dones
Ens local
Altres
Total ingressos
1. Que per a l'execució d'aquest Contracte Programa, s'han imputat els ingressos següents:
Que, a l'empara del Contracte Programa de cofinançament per a l'any 2018 de la Fitxa 2- Polítiques d'igualtat de gènere, aquest ens local ha rebut un finançament de l'Institut Català de les Dones per un import total de
2. Que la totalitat de les despeses de formació imputades a la Fitxa 2 del Contracte Programa per a l'any 2018 ha estat la següent:
Concepte
Núm. factura
Data factura
Proveïdor/a
Import total
Total despeses de factures
3. Que la totalitat de la despesa de personal propi imputada a la Fitxa 2 del Contracte Programa per a l'any 2018 ha estat la següent:
Relació del lloc de treball
Nom i cognoms
Hores/setmana
Costos salarials imputats al projecte
Total despeses de personal
Total despeses
Presidència
Generalitat de Catalunya
Pressupost total de la Fitxa 1: Servei d'Informació i Atenció a les Dones
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