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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 12 d’abril de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Concessió d’una llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar. 

- Denegació d’una llicència d’obres per a la reforma interior en planta baixa d’un habitatge 

unifamiliar entre mitgeres. 

-  Aprovació certificació primera de les obres de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch Fase I, 

presentada per Urcotex Inmobiliaria, SLU, per un import de 20.650,99€ (IVA inclòs). 

- Atorgament d’una prestació escolar per import de 97,50 euros a favor dels alumnes, amb 

càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i amb 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 85,00€, 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 127,74€, 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 de 500,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

- Rectificació d’una errada material referida a dades personals de la Junta de Govern Local del 

dia 22 de març de 2016. 

- Aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i 

l’Ajuntament d’Argentona per a la participació a la Mostra Literària del Maresme 2016, 

XXXIIIena edició i aportació al Consell Comarcal del Maresme de 600€ amb càrrec a la partida 

310-334-46500 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovació de la relació de crèdits i factures núm. 2016/9 amb les quanties i amb càrrec a un 

seguit de partides pressupostàries relacionades per un import total de 55.781,21€. 
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- Assumpció dels crèdits a favor d’un seguit d’empreses detallades, corresponents a 

prestacions individuals degudament justificades i reconeixement de l’obligació derivada de 

l’anterior acord, per un import total de 387,00€, a càrrec de les corresponents autoritzacions i 

disposicions de la despesa aplicades a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost 

municipal, i realització del pagament dels esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a les 

empreses que han subministrat el producte objecte de l’ajut concedit. 

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

37,50€, quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits per un seguit de conceptes. 

- Concessió d’una llicència d’obres per a la reforma interior d’un habitatge unifamiliar. 

- Concessió d’una llicència d'obres per a la legalització d’unes obres de reforma. 

- Aprovació de la certificació cinquena i última de les obres del projecte d’urbanització Pla de 

Barris de Sant Miquel del Cros Fase II.1, presentada per CERTIS Obres i Serveis, SAU, per un 

import de 23.719,23€ (IVA inclòs) i reconeixement de l’obligació per l’import de 136.099,82€ 

(IVA inclòs), a càrrec de la partida 121-2311-60100 del pressupost general del municipi. 

- Acceptació del recurs econòmic de 18.102,56€ concedit per la Diputació de Barcelona pe 

l’aprovació de l’ajut per al finançament del Fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació 

amb plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de l’ any 2016, per un 

import de 18.102,56€. 

- Acceptació del recurs econòmic de 102.369,52€ concedit per la Diputació de Barcelona pel 

“Programa Complementari de Foment de l’Ocupació i de Suport a la Integració Social línia 1 de 

Suport Integral al Foment de l’Ocupació” en el marc del Catàleg de serveis de l’ any 2016, per 

un import de 102.369,52€. 


