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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 15 de març de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Concessió a un llistat de persones detallades de la bonificació del preu públic pel servei de 

teleassistència prestat pel departament de serveis socials. 

- Devolució a un/a particular d’un conjunt de fiances ingressades pels imports de 1.322,74€ 

(execució obres, urbanització i edificació), 1.579,00€ (gestió de terres i runes) i 2.109,50€ 

(vialitat), amb càrrec al concepte no pressupostari 20080 Fiances obres de particulars. 

- Inadmissió de recurs de reposició d’una llicència d’obres perquè l’obra projectada no s’ajusta 

al planejament vigent. 

- Retorn de l’import de 142,01€ dipositat en concepte de taxa per la utilització del Saló de 

Pedra per no haver-se donat el fet imposable que va motivar l’ingrés, amb càrrec al compte 

d’ingressos 202-33900 Taxa utilització saló de pedra. 

- Retorn d’una fiança de 540,00€ en garantia del contracte com a formador del curs 

d’assessorament i orientació a persones en atur, amb càrrec al concepte no pressupostari 

20081-Fiances execució de contractes. 

- Atorgament de prestació escolar per import de 37,50€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la 

partida 340-231-48001 del vigent pressupost municipal. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic per import de 550,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic per import de 99,00€, 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 per import de 187,28€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 



 
 

c. Gran, 59 - 08310 Argentona - telèfon 93 797 49 00 - fax 93 797 08 00 - a/e: argentona@argentona.cat - NIF P-0800900-C 
 

2 

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

sol·licitud d’ajut econòmic per import de 488,50€, 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 per import de 450€, 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 per import de 95,30€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

- Acceptació de l’ajut per al finançament de l’Àmbit de Benestar Social de l’any 2016, en el 

marc del Catàleg de concertació 2016 del Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-2019’, aprovat per 

la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 25 de febrer de 2016, per un 

import de 34.453.44€. 

 

 

 

 

 


