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Logotip de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya
Presidència
Generalitat de Catalunya
6.5.0.20190320.3.935878
Justificació econòmica de la Resolució de transferència destinada a finançar la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere per a l'exercici 2021
Dades identificatives
Fitxa 2. Ampliació dels serveis que es presten en el Servei d'Informació i Atenció a les Dones - Pacte d'Estat contra la violència de gènere
Dades identificatives
Dades de la persona titular de la intervenció o secretaria-intervenció
Dades identificatives
Certificat de justificació econòmica
Com a persona titular de la intervenció o secretaria-intervenció de l'ens local declaro:
- Que a l'empara de la resolució de transferència destinada a finançar la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere, li han estat transferits, a aquest ens local, un import total de:
Nom i cognoms
- Que l'import de la transferència ha estat registrada en la comptabilitat.
- Que segons el que estableix la resolució de transferència a què ens hem referit, la relació de despeses es correspon a actuacions susceptibles de finançament i que han estat executades de conformitat a la resolució esmentada i que per tant la despesa justificada es correspon amb l'objecte dels fons transferits, tenint un import total de:
Nom i cognoms
A aquests efectes es detallen les diferents despeses executades* i relacionades amb aquest finalitat:
Nom i cognoms
Total despeses
Total ingressos
* En lloc de relacionar les diferents despeses executades podeu annexar informe d'execució de la despesa al formulari de presentació d'EACAT. Aquest informe haurà d'estar signat per la persona titular de la intervenció o secretària-intervenció.
- Que la documentació original acreditativa de les despeses realitzades es troba a disposició de l'òrgan concedent, de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.
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