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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 12 de juliol de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Aprovació de la relació de despeses 2016/19 amb les quanties i amb càrrec a les partides 

pressupostàries relacionades en el document adjunt i autoritzar, disposar i reconèixer 

l’obligació de 194.310,04€ a favor d’un seguit de tercers i conceptes relacionats en els 

documents adjunts. 

- Atorgament d’un ajut econòmic a un seguit de famílies relacionades per poder fer front a 

les despeses de les activitats organitzades per un seguit de centres i imports també 

relacionats, autoritzar i disposar l’import de 2.759,96€ a favor dels alumnes, amb càrrec 

a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats 

relacionades de la presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte 

del beneficiari. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de l’Educadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

88,45€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

450,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Revocació d’un ajut econòmic, aprovat per Junta de Govern Local de data 26 de gener de 

2016, per un import total de 36,75€. 

- Revocació d’un ajut econòmic, aprovat per Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 

2016, per un import total de 130,00€. 

- Concessió d’una llicència d'obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 

- Concessió d’una llicència d'obres per a la millora de l’accessibilitat d’un edifici 

plurifamiliar. 

-  Concessió d’una llicència d'obres a ESTRUCTURES I REFORMES RUGA, S.L., per a la 

instal·lació d’una grua torre a un solar. 
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- Aprovació de la certificació única i de liquidació de les obres incloses a la memoria 

valorada de la reforma interior del bar de la piscina municipal i reconeixement de 

l’obligació per l’import de 19.569,17€ (IVA inclòs), a favor de l’empresa L’ARCA DEL 

MARESME EMPRESA INSERCIÓ, SLL , a càrrec de la partida 338-342-63200 del pressupost 

general del municipi. 

- Atorgament d’un ajut econòmic a lun seguit de famílies relacionades per poder fer front a 

les despeses de les activitats organitzades per un seguit de centres i importa també 

relacionats, autoritzar i disposar l’import de 481,50€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la 

partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats 

relacionades de la presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte 

del beneficiari. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic per cobrir la despesa d’una factura de llum i autoritzar, disposar 

i reconèixer l’obligació per import de 40,67€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

238,18€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

110,60€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

119,98€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

77,81€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

57,65€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament s’una 

sol·licitud d'ajut econòmic a la familia i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per 
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import de 450,00 €, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost 

municipal. 

- Atorgament d’un ajut econòmic a un seguit de famílies relacionades per a poder fer front 

a les despeses de les activitats organitzades per un seguit de centres i imports també 

relacionats i autoritzar i disposar l’import de 710,00€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la 

partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal. 


