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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 14 de juny de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Assumpció del crèdit a favor de l’Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i 

juvenil a Argentona del 30% restant de l’aportació dinerària concedida a l’entitat, 

reconeixement de l’obligació derivada de l’anterior acord a càrrec de l’autorització i 

disposició de la despesa aplicada a la partida 310-334-48901 del vigent pressupost 

municipal per import de 1.950€. 

- Aprovació del compte justificatiu de la subvenció per import de 3.536€, assumpció del 

crèdit a favor de l’Institut d’Argentona de l’import pendent de pagament, reconeixement de 

l’obligació derivada de l’anterior acord a càrrec de l’autorització, disposició de la despesa 

aplicada a la partida 326-326-48902 del vigent pressupost municipal per import de 1.016€ i 

revocació de l’import de 64€ corresponent a la despesa no justificada de la subvenció 

concedida a l’Institut d’Argentona. 

- Rectificació de l’errada material existent en el punt tercer de l’acord 3.7) adoptat per la 

Junta de Govern Local en sessió de data 31 de maig de 2016, relatiu a un canvi de titularitat 

d’una llicència atorgada per a una activitat, que fa referencia a dades personals. 

- Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’entitat Associació grup 

integrador de minusvàlids de Mataró i Maresme per import de 2.100€, assumpció del 

crèdit a favor de l’esmentada entitat per haver estat l’import degudament justificat i 

reconeixement de l’obligació derivada de l’anterior acord a càrrec de l’autorització i 

disposició de la despesa aplicada a la partida 340-231-48901 del vigent pressupost 

municipal. 

- Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’entitat Familias sin fronteras 

por la infancia per import de 3.909€, assumpció el crèdit a favor de l’esmentada entitat per 

haver estat l’import degudament justificat i reconeixement de les obligacions derivades de 

l’anterior acord a càrrec de l’autorització i disposició de la despesa aplicada a la partida 

340-231-48908 del vigent pressupost municipal. 
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-  Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’entitat Club Esportiu Crazy 

Jumpers per import de 2.476,80€, assumpció del crèdit a favor de l’esmentada entitat per 

haver estat l’import degudament justificat i reconeixement de les obligacions derivades de 

l’anterior acord a càrrec de l’autorització i disposició de la despesa aplicada a la partida 

330-341-48901 del vigent pressupost municipal. 

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

12.176,80€ quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts 

econòmics concedits per un seguit de conceptes esmentats. 

- Aprovació de la documentació justificativa a favor de la Creu Roja a Argentona-Dosrius 

Òrrius per un import de 18.000€ de l’aportació concedida a l’entitat per les activitats pel 

foment i promoció de les activitats socials de l’any 2015 i reconeixement de les obligacions 

derivades de l’anterior acord a càrrec de l’autorització i disposició de la despesa aplicada a 

la partida 310-334-48902 del vigent pressupost municipal per import de 4.500€ 

corresponent al 25% restant de la subvenció concedida per a l’exercici 2015. 

- Retorn a l’empresa ELECNOR, S.A. dels avals dipositats per import de 144,00€ i 300,00€ en 

garantia de la correcta gestió dels residus i la vialitat de l’expedient d’obres 208/2014. La 

devolució de l’esmentada fiança s'efectuarà amb càrrec al concepte no pressupostari 

70800 Altres dipòsits de particulars. 

- Acceptar el contingut del Protocol per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació 

(Xarxa XALOC), publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 30 de desembre de 

2015, amb tots els drets i compromisos que se’n deriven i aprovació de la designació de la 

Sra. Esther Garcia-Narcué com a referent tècnic de l’ens dins la Xarxa, que actuarà com a 

interlocutor amb la Diputació de Barcelona. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de l’Educador Social de l'Ajuntament d’una 

prestació individual per import de 506,69€, autorització, disposició i reconeixement de 

l’obligació per import de 506,69€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent 

pressupost municipal. 

- Atorgament d’una prestació escolar per import de 502,50€ a favor dels alumnes, amb 

càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a un 

seguit d’entitats relacionades de la presentació de la justificació de la realització de les 

activitats per compte del beneficiari. 
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- Atorgament d’una prestació escolar per import de 1678,75€ a favor dels alumnes, amb 

càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a un 

seguit d’entitats relacionades de la presentació de la justificació de la realització de les 

activitats per compte del beneficiari. 


