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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 11 de juliol de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Retornar la quantitat de 150,00 € ingressada en concepte de preu públic per l’escola 

bressol en haver obtingut una bonificació. La devolució es farà amb càrrec als comptes 

d’ingressos 327-34200 i  327-34204, compensar l’import de 81,50 € amb el deute pendent 

amb l’ajuntament i notificar l’acord a la interessada i als Seveis de Tresoreria-Comptabilitat 

als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar inicialment i, en el supòsit de què en el tràmit d’informació pública no es 

presentessin reclamacions, els padrons de la taxa de conservació del Cementiri Municipal i 

del Cementiri Municipal de la Vall de Clarà, exercici 2017, per un import de 33.142,76 € i 

2.699,29 €, aprovar la bonificació del 5% de la taxa als contribuents que han domiciliat el 

cobrament dels rebuts en una entitat financera, per un import total de 888,48 € pel que fa 

al padró del cementiri municipal i de 50,46 € pel que fa al padró del cementiri de la Vall de 

Clarà, aprovar el període de cobrament de l’esmentada taxa, pel que fa als rebuts 

domiciliats, el càrrec en el compte bancari corresponent s’efectuarà durant els primers cinc 

dies del mes d’octubre de 2017, sotmetre els presents acords al tràmit d’informació pública 

mitjançant anuncis publicats en el BOP i en el tauler d’anuncis municipals, durant el termini 

d’un mes a comptar des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar la certificació d’obra nº2 i última de les obres del projecte de renovació de la 

instal.lació elèctrica i informàtica del centre obert del Cros, reconèixer l’obligació per import 

5.772,90 € corresponent a la factura nº700000010 emesa per Electricitat Mataró i Serveis, SL i 

derivada de la certificació d’obra nº2 i última i ordenar el pagament amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 342-2310-63300 del pressupost de l’exercici 2017. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència de gual, aprovar la liquidació taxa de 48,99 € 

en concepte de transmissió de llicència de gual permanent i notificar els acords als interessats i 
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a l’Organisme de Gestió Tributària de la diputació de Barcelona als efectes escaients. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Assumir els crèdits a favor d’algunes empreses, corresponents a prestacions individuals 

degudament justificades, reconèixer l’obligació per un import de 2453,40 € amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, realitzar el pagament per compte 

dels beneficiaris a les empreses i notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria–

Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017/11 amb les quanties i amb càrrec a un 

seguit de partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació  

(ADO) per un import total de 14.310,64 € a favor dels tercers i pels conceptes també 

relacionats, reconèixer l’obligació (O) per un import total de 37.775,82 € a favor dels tercers 

i pels conceptes també relacionats i donar compte dels precedents acords als serveis 

d’Intervenció i de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

 

 


