
 
 

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

 

1 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 27 de desembre de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Aprovar el programa anual del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) per a 

l’any 2016, i la seva justificació econòmica, per a la gestió i l’execució del Pla durant 

l’exercici 2016 i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 2.140,16€, relatius 

a l’execució del PPI, derivada dels presents acords, pel que fa a l’exercici 2016, amb càrrec a 

la partida 440-170-48902 del vigent pressupost municipal. Notificar la present resolució als 

interessats. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent, aprovar la liquidació 

taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual i notificar els acords als 

interessats i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent, aprovar la liquidació 

taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual inotificar els acords als 

interessats i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de l’assignació als grups polítics de 

l'Ajuntament d' Argentona corresponent a l’any 2016 segons el detall següent: 

Ordenar el pagament, amb formalització, de les quantitats indicades a cadascun dels grups 
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polítics municipals i notificar els anteriors acords als interessats i al Servei de Tresoreria-

Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Reconèixer l’obligació a favor d’un seguit de persones detallades per import de 8929,08€, 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits pels conceptes també esmentats i notificar els precedents acords als Serveis de 

Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Assumir els crèdits a favor d’un seguit d’empreses detallades, corresponents a 

prestacions individuals degudament justificades pels imports i pels conceptes també 

esmentats, reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 

538,00€, a càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades 

a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, realitzar el pagament dels 

esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a les empreses que han subministrat el 

producte objecte de l’ajut concedit i notificar els precedents acords als serveis de 

Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent, aprovar la liquidació 

taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual i notificar els acords als 

interessats i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar la certificació setena de les obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Fase 

I, presentada per Urcotex Inmobiliaria, SLU, per un import de 24.346,29€ (IVA inclòs), 

traslladar còpia del precedent acord a l'empresa interessada, i als Serveis d'Intervenció i 

Tresoreria Comptabilitat, als efectes escaients i reconèixer l’obligació per l’import de 

24.346,29€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 315-336-68200 del pressupost general del 

municipi. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Corregir una errada material o de fet de la Junta de Govern Local del dia 11 d’octubre de 

2016, referent a dades que afecten a la intimitat personal, i notificar els anteriors acords 

als interessats i als Serveis d’Intervenció-Tresoreria als efectes escaients. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 100,00€, amb càrrec a la 
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partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es 

notificaran als interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament una 

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

430,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els 

precedents acords es notificaran als interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoreria-

Comptabilitat. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Revocar un ajut econòmic en concepte d’activitat escolar, aprovat per Junta de Govern 

Local de data 25 d’octubre de 2016, per un import total de 54,00€ i notificar els anteriors 

acords als interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoria-Comptabilitat. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Atorgar un ajut econòmic a les families relacionades per a poder fer front a les despeses 

de les activitats organitzades pels centres i pels imports també relacionats, autoritzar i 

disposar l’import de 353,87 euros a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-

48001 del vigent Pressupost Municipal i requerir a les entitats relacionades la presentació 

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

anteriors acords als interessats i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament una 

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

130,51€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els 

precedents acords es notificaran als interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoreria-

Comptabilitat. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de l’Educador Social de l'Ajuntament una sol·licitud 

d'ajut econòmic, autoritzar i disposar per import de 100,00€, amb càrrec a la partida 340-

231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es notificaran als 

interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Atorgar un ajut econòmic a les famílies relacionades per a poder fer front a les despeses 

de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l’import de 150,00€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 
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del vigent Pressupost Municipal i requerir a les entitats relacionades la presentació de la 

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

anteriors acords als interessats i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Revocar un ajut aprovat per Junta de Govern Local de data 25 d’octubre de 2016, per un 

import total de 160,00 euros i notificar els anteriors acords als interessats i als Serveis 

d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 


