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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 26 de juliol de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Retorn d’una fiança de runes i terres per import de 120,20€, amb càrrec al concepte no 

pressupostari 20081 Fiances execució de contractes. 

- Aprovació de la relació de crèdits i factures núm. 2016/21 amb les quanties i amb càrrec a 

un seguit de partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i reconèixer les 

obligacions 74.595,95€, a favor d’un seguit de tercers i conceptes relacionats. 

- Retorn a l’empresa Cervera Sistemas de Pinturas, SL. l’aval per import de 2.997,86€ 

presentat en garantia dels treballs de finalització de la coberta de la pista poliesportiva de 

l’escola Bernat de Riudemeia en haver-se realitzat les obres de forma satisfactoria, amb 

càrrec al concepte no pressupostari 70800 Altres valors en dipòsit. 

- Retorn d’unes fiances en concepte de garantia dels contractes de PFI pels imports de 

2.148,97€, 711,00€, 614,23€, 785,25€, 241,74€, 360,06€ i 209,10€, amb càrrec al concepte 

no pressupostari 20081 Fiances execució de contractes. 

- Aprovació inicial i, en el supòsit de què en el tràmit d' informació pública no es 

presentessin reclamacions, definitiva, dels padrons de la taxa de conservació del Cementiri 

Municipal (vell) i del Cementiri Municipal de la Vall de Clarà, exercici 2016, per un import 

total de 33.200,50€ i 2.439,46€, respectivament, aprovació de la bonificació del 5 per cent 

(5%) de la taxa als contribuents que han domiciliat el cobrament dels rebuts en una entitat 

financera, d’acord amb allò previst a l’article 5.2) de l’Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora 

de la taxa de conservació del cementiri municipal, per un import total de 868,32 € pel que 

fa al padró del cementiri municipal (vell) i de 44,40 € pel que fa al padró del cementiri de la 

Vall de Clarà i aprovació del període de cobrament de l' esmentada taxa, el qual s' estableix 

del dia 26 de setembre al dia 30 de novembre de 2016, ambdós inclosos. Pel que fa als 

rebuts domiciliats, el càrrec en el compte bancari corresponent s’efectuarà durant els 

primers cinc dies del mes d’octubre de 2016. Els presents acords se sotmetran al tràmit 

d’informació pública, mitjançant anuncis publicats en el BOP i en el tauler d’anuncis 
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municipals, durant el termini d’un mes a comptar des de quinze dies abans de l’ inici del 

període de cobrament. 

- Concessió d’una llicència d'obres a SASH, SL. per a l’enderroc de part duna nau industrial. 

- Concessió d’una llicència d'obres per a l’enderroc d’una llosa de balcó. 

- Desestimació d’un recurs de reposició pel que fa a aprofitar l’estructura d’un suport de 

rètol inexistent. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 150,00€, 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 

73,77€, 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 

216,98€, 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 

500,00€, 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 i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

500,00 €, 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  i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

600,00 €, 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 i autoritzar i disposar per import de 1.160,00€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgament d’un ajut econòmic a un seguit de families relacionades per a 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 235,00€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la 

partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats 
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relacionades de la presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte 

del beneficiari. 

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

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

relacionats, autoritzar i disposar l’import de 330,00 euros a favor dels alumnes, amb càrrec 

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

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

del beneficiari. 

- 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, autoritzar i disposar l’import de 13.540,80€ a favor dels alumnes, amb càrrec a 

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

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

del beneficiari. 

- Atorgament d’un ajut econòmic per a poder fer front a un seguit de despeses de les 

activitats organitzades per un seguit de centres i imports també relacionats, autoritzar i 

disposar l’import de 187,50€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 

del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats relacionades la presentació de 

la justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari. 

- Revocació d’uns ajuts econòmics atorgats per la quantitat de 202,00€, aprovat per Junta 

de Govern Local de data 26 de gener de 2016. 


