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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 9 de febrer de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Devolució fiances Exp. 2017/877 

Retornar a la mercantil Urbaser, SA l’aval núm. 37661.00 dipositat l’any 1999 per 
l’empresa Ambientalia (actual Urbaser,SA) en concepte de garantia del contracte 
de gestió i explotació de la deixalleria municipal, per import de 3.027,40 Euros (en 
el seu moment 503.717 Pta). La devolució de l’aval es farà amb càrrec al concepte 
no pressupostari 70800 Altres valors en dipòsit. 

- Aportació ordinària al Museu del Càntir 2018 

Atorgar al Patronat Municipal del Museu del Càntir l’aportació ordinària per import 
total de 174.500,00 Euros, destinada a coadjuvar en el finançament de les 
despeses generals d'aquest Patronat corresponents a l’exercici 2018. Autoritzar, 
disposar i reconèixer l’obligació a càrrec de la partida 310-333-41000 del vigent 
pressupost municipal per import de 174.500,00 Euros (CENT SETANTA-QUATRE 
MIL CINC-CENTS MIL). 

 

RECURSOS HUMANS 

- Aprovació de les indemnitzacions per raó del servei d’un treballador els dies 5, 6 i 
7 d’octubre de 2017 

AUTORITZAR, amb efectes retroactiu l’assistència a la 20a. Fira Mediterrània de 
Manresa els dies 5, 6, i 7 d’octubre de 2017, a un treballador i APROVAR les 
indemnitzacions per raó del servei per import de 44,65€ a càrrec de la partida 111-
920-23120 i per import de 244,44 euros a càrrec de la partida 111-920-23020 del 
vigent pressupost municipal, sol·licitada pel treballador d'aquesta Corporació 
d’acord amb l’article 22 de l’Acord sobre condicions comuns del personal del servei 
de l’Ajuntament d’Argentona. 
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 ESPAI PÚBLIC 

- Canvi de titularitat de llicencia de gual – 2131/2017 

Autoritzar un canvi de titularitat de llicència del gual i aprovar la liquidació taxa de 
48,99 Eur. en concepte de transmissió de llicència de gual permanent. 

 

PROPOSTES URGENTS 

 - Relació de despeses 2018/4 

Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2018/4, autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació (ADO) per un import total de 32.640,49€ i reconèixer 
l’obligació (O) per un import total de 149.594,74€. 
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