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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 5 d’abril de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Concessió d’una llicència d’obres per a l’enderrocament d’un edifici a Gestion de Inmuebles 

Pimmo S.L. i d’altres particulars. 

- Atorgament d’una prestació escolar per import de 135,00€ a favor dels alumnes, amb càrrec 

a la partida 340-231-48001 del vigent pressupost municipal i requeriment a un seguit 

d’entitats relacionades de la presentació de la justificació de la realització de les activitats per 

compte del beneficiari. 

- Aprovació de conformitat amb l’informe de la Treballadora Social de l’Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic per import de 90,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic per import 90,33€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic per import 183,54€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de l’Educador Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic per import de 200,28€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

- Rectificació d’una errada material en la proposta de prestacions escolars aprovada per la 

Junta Govern Local en sessió del dia 22 de març de 2016, consistent en que allà on diu: 

388,50€, hi ha de dir 150,00€. 

- Revocació d’un ajut econòmic concedit per la quantitat de 37,50€, aprovat per Junta de 

Govern Local de data 15 de març de 2016. 

- Aprovació de la relació de despeses 2016/8, per un import total de 1.58420,37€, a favor d’un 

seguit de tercers i conceptes relacionats. 
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- Modificació dels tipus d’interès aplicats a tres pagaments fraccionats en 12 mensualitats, de 

diverses multes coercitives aplicades a dos particulars i a la a la mercantil Ten Equs, SLP, i 

establir-los en el 3,75% anual. 

- Aprovació del conveni a subscriure entre l’Associació per a la promoció de l’espectacle 

infantil i juvenil a Argentona i l’Ajuntament d’Argentona i de l’atorgament d’una subvenció 

directa a l’entitat per un import de 17.881,65€, de la qual una part és dinerària per un import 

de 6.500€ i, l’altra part, és en espècies valorada en 11.381,65€ dedicada a finançar la 

programació de la Temporada de teatre, música i dansa infantil i familiar. Autorització i 

disposició de la despesa per import de 6.500€ amb càrrec a l’aplicació 310- 334-48903 del 

pressupost de l’exercici 2016, per fer front a la subvenció que s’atorga, facultar al Sr. Alcalde 

per tal que en nom i representació de l’Ajuntament d’Argentona subscrigui l’esmentat conveni 

i realitzi les actuacions necessàries per a l’execució dels presents acords i enviar el text del 

present conveni i les dades estructurades de la convocatòria fictícia a la Base de Dades 

Nacional de Subvencions, en compliment d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS. 


