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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 4 d’octubre de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

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

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

disposar l’import de 150,75€ 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. 

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

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

disposar l’import de 934,75€ 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. 

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

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

disposar l’import de 823,00€ 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. 

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

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

disposar l’import de 864,02€ 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. 

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

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

disposar l’import de 52,50€ 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. 
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- Rectificar l’errada material patida en l’apartat primer de l’acord pres relatiu al punt 2.17 de 

la Junta de Govern Local del dia 26 de juliol de 2016, referent a dades no transcrites al 

llistat d’acords de la Junta de Govern Local. 

- Revocar un seguit d’ajuts econòmics aprovats per Junta de Govern Local de data 21 de 

juny de 2016, per un import total de 450,00€. 

- Transferir al Museu del Càntir d’Argentona la quantitat de 4.000,00€ en concepte de 

subvenció per la “Renovació museogràfica” que li ha atorgat la Diputació de Barcelona i 

que ha ingressat a la tresoreria de l’Ajuntament d’Argentona. La transferència es farà amb 

càrrec al compte no pressupostari 30002 Ingressos en comptes operatius pendents 

d’aplicació. 

- Aprovar la relació adjunta de crèdits i factures núm. 2016/27 amb les quanties i amb 

càrrec a un seguit de partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i 

reconèixer les obligacions per un import total de 83.818,82€ a favor dels tercers i pels 

conceptes relacionats en els documents adjunts i deixar sense efecte parcialment un seguit 

d’ADO’s i pels imports relacionats per aplicar-los a la partida econòmica pressupostària 

64800. 

- Concedir un seguit de bonificacions en concepte de preu públic pel servei de taller de 

gimnàstica terapèutica, curs 2016-2017, impartit per l’àrea de serveis socials. 

- Concedi un seguit de bonificacions en concepte de preu públic pel servei de 

teleassistència, exercici 2016, impartit per l’àrea de serveis socials. 

- Reconèixer l’obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 5.016,25€, 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits pels conceptes també relacionats. 

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

prestacions individuals degudament justificades pels imports i pels conceptes també 

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

3101,21 €, 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. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic per import de 500,00€, autoritzar, disposar i reconèixer 
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l’obligació per import de 500,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent 

pressupost municipal i autoritzar el pagament de l’ajut aprovat a l’anterior acord. 


