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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 18 d’octubre de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Aprovar la relació adjunta de crèdits i factures núm. 2016/28 amb les quanties i amb 

càrrec a un seguit de partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i 

reconeixer les obligacions per un import total de 355.801,14€ a favor deis tercers i pels 

conceptes relacionats en els documents adjunts. 

- Concedir una llicència d'obres a COPREMAN SERVICIOS, SL per a la reforma interior de 

l'oficina de correus al carrer Joan XXIII, número 21 d'Argentona. 

- Concedir una llicència d'obres per a la modificació de la llicència d'obres atorgada per la 

junta de Govern Local en data 01/03/2016 per substitució de sastre de planta baixa. 

- Denegar una sol·licitud de devolució de fiança per l'execució d’unes obres de 

pavimentació. 

- Autoritzar un canvi d'horari de gual, que passa de gual limitat d'ús industrial a gual 

permanent d'ús industrial. L'interessat/da haura de retornar la placa de gual limitat a les 

Oficines Municipals i recollir la nova placa de gual permanent. Aprovar també la liquidació 

de la taxa de 19,76€ per la placa de gual permanent i advertir a la persona interessada que 

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

s'aprovara de manera independent i es notificara en el moment oportú.  

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

despeses de les activitats organitzades pels centres i imports també relacionats, autoritzar i 

disposar l'import de 195,00€ a favor deis 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 famílies relacionades per a poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres i imports tamé relacionats, autoritzar i 

disposar l'import de 195,00€ a favor deis alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 
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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 imports també relacionats, autoritzar i 

disposar l'import de 240,00€ a favor deis 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 famílies relacionades per a poder fer front a les 

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

autoritzar i disposar l'import de 626,50€ a favor deis 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. 

- Avançar l'hora de celebració de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 25 d'octubre 

de 2016 i que comenci a les 18:30 hores, amb motiu de la celebració el mateix dia del 

Consell de la Vila.  Així mateix, les Comissions lnformatives de Serveis Generals i Personals, 

i de Serveis Territorials s'avançaran a les 18:45 i a les 19:00 hores, respectivament. 


