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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 10 de gener de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

-  Concedir als alumnes detallats, les bonificacions del preu públic també esmentades per 

la prestació del servei d'escola bressol municipal per al curs 2016-2017, exercici 2016, 

d'acord amb la puntuació obtinguda i el barem establert a l'annex de l'ordenança núm. 67, 

reguladora del preu públic per la prestació del servei d'escola bressol municipal i notificar 

l'acord als interessats i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d'ajut economic, autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 

116,23€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupóst municipal. Els 

precedents acords es notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-

Comptabilitat. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Atorgar un ajut economic a les famílies relacionades per poder fer front a les despeses de 

les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l'import de 12.210,55€ a favor deis alumnes, amb carrec 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 i notificar els 

anteriors acords als interessats i  als Serveis Econòmics de l'Ajuntament d'Argentona. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Concedir una llicència municipal per a la instal·lació d'un GUAL PERMANENT de 3,50 

metres, aprovar la liquidació taxa de 19,76€ perla placa de gual permanent i 69,58€ en 

concepte de taxa de concessió de llicència, advertir a la persona interessada que la 

liquidació tributària pel que fa a la taxa per entrada de vehicles derivada d'aquest acord 

s'aprovarà de manera independent i es notificarà en el moment oportú i notificar aquesta 

resolució a la persona interessada i a l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 

Barcelona. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 
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- Concedir una llicència municipal per a la instal·lació d'un GUAL PERMANENT de 3,50 

metres, aprovar la liquidació taxa de 19,76€ perla placa de gual permanent i 69,58€ en 

concepte de taxa de concessió de llicència, advertir a la persona interessada que la 

liquidació tributària pel que fa a la taxa per entrada de vehicles derivada d'aquest acord 

s'aprovarà de manera independent i es notificarà en el moment oportú i notificar aquesta 

resolució a la persona interessada i a l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 

Barcelona. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Modificar el dia i l'hora de celebració de la Junta de Govern Local que passarà a celebrar 

sessió ordinaria cada setmana, el divendres a les 13:00 hores de la tarda; en cas d'ésser 

festiu, s'ajornarà la sessió al següent dia hàbil. La primera Junta de Govern Local ordinària 

amb aquesta nova periodicitat se celebrarà el dia 20 de gener de 2017 i les següents 

sessions se celebraran d'acord amb alloò establert en el punt anterior. Notificar els 

presents acords als membres de la Junta de Govern Local. L'esmentada proposta s'aprova 

per unanimitat. 


