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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 16 de febrer de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 226/2018 de data 1 de febrer de 2018 

Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educador Social de 
l'Ajuntament un seguit de sol·licituds d'ajuts econòmics, autoritzar, disposar i 
reconèixer l’import de 398,51 euros a favor de les famílies amb càrrec a la partida 
340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal. 

- Decret núm. 229/2018 de data 5 de febrer de 2018 

Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educador Social de 
l'Ajuntament un seguit de sol·licituds d'ajuts econòmics, autoritzar i disposar 
l’import de 592,61 euros a favor dels alumnes amb càrrec a la partida 340-231-
48000 del vigent Pressupost Municipal.  

- Decret núm. 136/2018 de data 23 de gener de 2018 

Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educador Social de 
l'Ajuntament les sol·licituds d'ajuts econòmics, autoritzar i disposar l’import de 
224,24 euros a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 
vigent Pressupost Municipal. 

- Decret núm. 246/2018 de data 7 de febrer de 2018 

Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educador Social de 
l'Ajuntament les sol·licituds d'ajuts econòmics, autoritzar, disposar i reconèixer 
l’obligació per import de 177,48 euros a favor dels alumnes, amb càrrec a la 
partida 340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal. 

- Justificació prestacions escolars Exp. 2018/147 

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 3.004,91€ 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 
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compte dels beneficiaris a les empreses que han subministrat el producte objecte 
de l’ajut concedit. 

- Justificació prestacions escolars Exp. 2018/182 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 
prestacions individuals degudament justificades. Aquesta intervenció informa amb 
disconformitat sense efectes suspensius aquest reconeixement de la despesa (fase 
O) per falta d’un reglament d’actuació per atendre situacions de necessitats 
puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i que, entre d’altres aspectes, defineixi 
aquestes necessitats tal i com s’estableix en l’article 30 de la Llei 13/2006. Als sols 
efectes d’establir l’existència i adequació de crèdit, s’informa que hi ha crèdit 
autoritzat i disposat, suficient en la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost 
Municipal per fer front al reconeixement de l’obligació per un import total 982,20 € 
a favor de les entitats relacionades i en concepte de pagament per compte del 
beneficiari dels ajuts atorgats. 

- Justificació prestacions individuals Exp. 2018/148 

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 851,20 €, 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. 

 

ASSUMPTES COMPETÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ 
PLENÀRIA 

-Segona pròrroga del contracte de serveis de manteniment d’instal·lacions dels 
equipaments municipals i control energètic 

Prorrogar de comú acord amb l’adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, S.L., amb NIF 
B62145503, el contracte de serveis de manteniment d’instal·lacions dels 
equipaments municipals i control energètic, des del 30 d’abril de 2018 al 30 d’abril 
de 2019, ambdós inclosos, data en la que s’extingirà l’esmentat contracte.  
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PROPOSTES URGENTS 

-Relació de despeses 2018/5 

Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2018/5, autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació (ADO) per un import total de 15.566,93 € i reconèixer 
l’obligació (O) per un import total de 60.945,80 €.  

- Ajut per llibres escolars o universitaris 2017-2018 

ATORGAR l’ajut econòmic anual al personal que l’ha sol·licitat per a llibres escolars 
o universitaris, per un import total de 17.125,90 euros, desestimar una sol·licitud 
presentada per un treballador de la Corporació per no reunir les condicions que 
estableix l’article 52 de l’Acord sobre condicions comuns del personal del servei de 
l’Ajuntament d’Argentona i autoritzar i disposar l’import de 17.125,90 euros amb 
càrrec a la partida 111-920-16204 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovació certificació segona, última i de liquidació de les obres incloses en la 
memòria valorada per l’adequació interior del pavelló vell Lot 2 pintura 

Aprovar la certificació segona, última i de liquidació de les obres incloses en la 
memòria valorada per l’adequació interior del pavelló vell Lot 2 pintura, per un 
import de 1.134, 65€ (21% IVA inclòs) i autoritzar, disposar i reconèixer les 
obligacions derivades de l’anterior acord a càrrec a l’aplicació pressupostària 330-
342-62200 del pressupost vigent. 

- Aprovació certificació primera, última i de liquidació de les obres incloses en la 
memòria valorada per l’adequació interior del pavelló vell Lot 3 parquet 

Aprovar la certificació primera, última i de liquidació de les obres incloses en la 
memòria valorada per l’adequació interior del pavelló vell Lot 3 parquet, per un 
import de 119.500,98€ (21% IVA inclòs), autoritzar, disposar i reconèixer les 
obligacions derivades de l’anterior acord a càrrec a l’aplicació pressupostària 330-
342-62300 del pressupost vigent. 

 - Aprovació del conveni de col.laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Argentona 
en relació amb el Projecte de Servei Comunitari 

Aprovar el conveni de col·laboració corregit a subscriure entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
d’Argentona en relació amb el Projecte de Servei Comunitari. Aquest conveni serà 
vigent des del moment de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2020.  
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