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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 11 d’octubre de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Concedir una llicència d'obres per a la reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat. 

- Desestimar les al·legacions presentades contra una providència d’Alcaldia i denegar la 

sol·licitud de devolució d’una fiança de conservació de vialitat. 

- Concedir a Grumbe, SL, amb NIF B-60462199, llicència ambiental municipal (tipus B) per a 

l'ampliació d'una activitat destinada a la manipulació de bosses i envasos plàstics. 

- Reconèixer l’obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 1930,33€ 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits pels conceptes també esmentats. 

- Retornar una fiança per import de 1.680,00€ dipositats en garantia del contracte per 

impartir classes del PFI, LOT 5 “mòdul de formació general”, en haver estat declerat deserta 

l’adjudicació d’aquest LOT. La devolució de la fiança s'efectuarà amb càrrec al concepte no 

pressupostari 20081 fiances execució de contractes. 

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

prestacions individuals degudament justificades pels imports i per un seguit de conceptes 

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

140,00€ 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 i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

329,45€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic per cobrir la despesa per a tractament de psicopedagògic de 
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setembre a desembre de 2016 i autoritzar i disposar l’import de 162,50€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- 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 pels imports també esmentats, 

autoritzar i disposar l’import de 740,50€ 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. 

- 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 pels imports també esmentats, 

autoritzar i disposar l’import de 585,50€ 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. 

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

despeses de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, 

autoritzar i disposar l’import de 417,25€ 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. 


