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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 9 de març de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Justificació prestacions escolars Exp. 2018/226 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions individuals degudament justificades, reconèixer l’obligació derivada de 

l’anterior acord, per un import total de 182,92 €, a càrrec de les corresponents 

autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a la partida 340-231-48001 

del vigent pressupost municipal i realitzar el pagament dels esmentats ajuts per 

compte dels beneficiaris a les empreses que han subministrat el producte objecte 

de l’ajut concedit. 

- Justificació prestacions individuals Exp. 2018/229 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions individuals degudament justificades, reconèixer l’obligació derivada de 

l’anterior acord, per un import total de 128 €, a càrrec de les corresponents 

autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a la partida 340-231-48000 

del vigent pressupost municipal, i realitzar el pagament dels esmentats ajuts per 

compte dels beneficiaris a les empreses que han subministrat el producte objecte 

de l’ajut concedit. 
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- Bonificacions del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol municipal 

per al curs 2017-2018, exercici 2018  

Concedir a uns determinats alumnes les bonificacions del preu públic per la 

prestació del servei d’escola bressol municipal per al curs 2017-2018, exercici 2018, 

d’acord amb la puntuació obtinguda i el barem establert a l’ordenança núm.67. 

- Bonificacions del preu públic per la prestació del servei de teleassistència  

Concedir a un interessat determinat, les bonificacions en concepte de preu públic 

pel servei de teleassistència, impartit per l’àrea de serveis socials. 

 

URBANISME 

- Denegació Llicència d’obres exp. 2017/237 

Denegar la sol·licitud de llicència d’obres presentada en data 6 de febrer de 2017 

consistents en la reforma i ampliació d’una construcció existent com habitatge 

unifamiliar. 

 

SERVEIS SOCIALS 

- Prestacions escolars 2018/233 

Atorgar un ajut econòmic a una determinada família per a poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres, autoritzar i disposar l’import 

de 32,75 € a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent 

Pressupost Municipal. 
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- Prestacions escolars 2018/245 

Atorgar un ajut econòmic a una determinada família per a poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres, autoritzar i disposar l’import 

de 194,87 € a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent 

Pressupost Municipal. 

- Prestacions escolars 2018/256 

Atorgar un ajut econòmic a una determinada família per a poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres, autoritzar i disposar l’import 

de 396,80 € a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent 

Pressupost Municipal. 

 

PROPOSTES URGENTS 

- Relació de despeses 2018/6 

Aprovar la relació adjunta de crèdits i factures núm. 2018/6 amb les quanties i amb 

càrrec a les partides pressupostàries corresponents, autoritzar, disposar i 

reconèixer l’obligació (ADO) per un import total de 158.311,57€, a favor dels 

tercers i pels conceptes  relacionats en els documents adjunts, i reconèixer 

l’obligació (O) per un import total de 225.004,09€, a favor dels tercers i pels 

conceptes  corresponents. 
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- Rectificació d’errada material de l’acord 1.4) de la Junta de Govern Local de data 

16 de febrer de 2018. 

Rectificar l’errada material patida en l’acord aprovat per la Junta de Govern Local 

de dia 16 de febrer de 2018, núm. 1.4 de l’ordre del dia, en el sentit que l’informe 

de la técnica de serveis socials és favorable i l’informe de la interventora és 

desfavorable. 

- Rectificació d’errada material de l’acord 2.3) de la Junta de Govern Local de data 

16 de febrer de 2018 

Rectificar l’errada material patida en l’acord aprovat per la Junta de Govern Local 

de dia 16 de febrer de 2018, núm. 1.4 de l’ordre del dia, en el sentit que l’informe 

de la técnica de serveis socials és favorable i l’informe de la interventora és 

desfavorable. 

- Rectificació d’errada material de l’acord 1.6) de la Junta de Govern Local de data 

16 de febrer de 2018 

Rectificar l’errada material patida en l’acord aprovat per la Junta de Govern Local 

de dia 16 de febrer de 2018, núm. 1.6 de l’ordre del dia, en el sentit que l’informe 

de la técnica de serveis socials és favorable i l’informe de la interventora és 

desfavorable. 

- Prestacions escolars 2018/284 

Atorgar un ajut econòmic a una determinada família per a poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres, autoritzar i disposar l’import 

de 225,22 € a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent 

Pressupost Municipal. 
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