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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 05 de juliol de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Aprovació de la relació de despeses 2016/18 amb les quanties i amb càrrec a un seguit de 

partides pressupostàries relacionades i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per un 

import total de 221.850,26€ a favor dels tercers i per un seguit de conceptes relacionats. 

- Retorn d’una fiança de 1.440,00€ dipositada en concepte de manteniment de la vialitat i 

d’una altra de 1.920,00€ en concepte de de correcta gestió dels residus i amb càrrec al 

concepte no pressupostari 20080-Fiances execució obres de particulars. 

- Retorn d’una fiança dipositada pel contracte per a impartir classes d’anglès professional 

dins els cursos de Formació Ocupacional en haver-se realitzat el servei de forma 

satisfactòria, amb càrrec al concepte no pressupostari 20081-Fiances execució de 

contractes. 

- Reconeixement de l’obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 

2.225,4€, quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts 

econòmics concedits per un seguit de conceptes també esmentats. 

- Aprovació de la certificació quarta de les obres de rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch 

Fase I, presentada per Urcotex Inmobiliaria, SLU, per un import de 31.303,01€ (IVA inclòs), 

trasllat de la còpia del precedent acord a l'empresa interessada, i als Serveis d'Intervenció i 

Tresoreria Comptabilitat, als efectes escaients i reconeixement de l’obligació per import de 

31.303,01€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 315-336-68200 del pressupost general del 

municipi. 

- Retorn a l’empresa Promocipy, SL de la fiança de vialitat de l’expedient d’obres 2002/375 

per import de 1.202,00€ i la fiança de runes i terres del mateix expedient per import de 

946,00€, amb càrrec al concepte no pressupostari 20080 Fiances obres particulars. 

- Retorn d’una fiança de runes i terres per import de 120,20€, amb càrrec al concepte no 

pressupostari 20081 Fiances execució de contractes. 
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- Concessió d’una llicència d'obres per a la legalització de la reforma d’un habitatge entre 

mitgeres i finalització d’unes obres. 

- Acceptar l’ajut econòmic de 41.341,21€ concedit per la Diputació de Barcelona pel 

Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica, 

del seu règim de concetració i de la cohesió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Govern 

Local 2016-2019, (codi XGL 16/X/226239). 

- Atorgament d’un ajut econòmic a un seguit de famílies relacionades per a poder fer front 

a les despeses de les activitats organitzades per un seguit de centres i imports també 

relacionats, autoritzar i disposar l’import de 472,50€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la 

partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats 

relacionades de la presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte 

del beneficiari. 

- Atorgament d’un ajut econòmic a la família que es relaciona per a poder fer front a un 

seguit de despeses d’activitats organitzades per un seguit de centres i imports també 

relacionats, autoritzar i disposar l’import de 195,00€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la 

partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les 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 164,52€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

- Rectificació d’una errada material de la Junta de Govern Local del dia 21 de juny de 2016, 

en el sentit que allà on hi diu: 201,20 euros, hi ha de dir 201,50€. 

 


