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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 10 de desembre de 2018 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

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

Denegar, d’acord amb la part expositiva i a un seguit de persones interessades, la 

bonificació en concepte de preu públic pel servei de teleassistència, impartit per 

l’àrea de serveis socials. 

 

- Modificació de l’assignació als grups polítics municipals per l’exercici 2018 

Deixar sense efecte el punt quart de l’acord 2.4 de la Junta de Govern Local de 27 

de juliol de 2018 i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de l’assignació als 

grups polítics de l’Ajuntament d’Argentona, corresponent a l’any 2018, amb càrrec 

a la partida del pressupost de despeses 100-912-48900: 

 

Requerir al grup municipal Tots per Argentona el reintegrament de la quantitat de 

110,18 Euros percebuda indegudament en haver variat el nombre de regidors que 

tenia el grup i per tant la quantitat total assignada. 
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Requerir el compte justificatiu simplificat de les despeses realitzades durant els 

exercicis 2016 i 2017 als grups municipals: Candidatura de Progrés Argentona 

(PSC), Partit Popular d’Argentona i Iniciativa per Catalunya Verds. 

Requerir el compte justificatiu simplificat de les despeses realitzades durant 

l’exercici 2016 als grups municipals: Candidatura d’Unitat Popular i ERC. 

Requerir als grups municipals Candidatura d’Unitat Popular i ERC que presentin 

núm. de compte obert exclusivament amb aquesta finalitat. En cas que no es 

presenti, podria suposar la renúncia a l’aportació per impossibilitat de justificar la 

destinació de l’aportació a les concretes finalitats previstes a l’article 29.3 de les 

Bases d’Execució del Pressupost. 

 

RECURSOS HUMANS 

- Sol·licitud de bestreta 

ATORGAR al funcionari/ària d'aquesta Corporació, en les condicions de l’article 48 

de l’Acord sobre condicions comuns del personal del serveis de l’Ajuntament 

d’Argentona, una bestreta sense interès per import de MIL EUROS (1.000,00 EUR), 

a retornar en catorze mensualitats en la forma reglamentària i amb càrrec al 

concepte no pressupostari 10050. 

 

- Sol·licitud bestreta 

ATORGAR al funcionari/ària d'aquesta Corporació, en les condicions de l’article 48 

de l’Acord sobre condicions comuns del personal del serveis de l’Ajuntament 

d’Argentona, una bestreta sense interès per import de MIL VUIT-CENTS EUROS 

(1.800,00 EUR), a retornar en catorze mensualitats en la forma reglamentària i amb 

càrrec al concepte no pressupostari 10050. 
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