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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 19 d’abril de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Retorn de la quantitat de 15,00€ ingressada en concepte de preu públic pel curs de català 

2015-2016 per no haver-se donat el fet imposable que va motivar l’ingrés, amb càrrec al 

compte d’ingressos 320-34201 Preu Públic cursos i tallers educació. 

- Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de data 12/04/2016. 

- Aprovació de la relació de crèdits i factures núm. 2016/10 amb les quanties i amb càrrec a un 

seguit de partides pressupostàries relacionades per un import total de 145.224,51€ a favor 

dels tercers i per un seguit de conceptes relacionats. 

- Assumpció del crèdit a favor de l’entitat Amics del pubillatge d’Argentona per import de 

2.316,35€ per haver estat l’import degudament justificat de la subvenció de l’any 2015 i 

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. 

- Aprovació de la documentació justificativa de la subvenció concedida a la Parròquia Sant 

Julià d’Argentona per un import de 23.500€ i reconeixement de les obligacions derivades de 

l’anterior acord a càrrec de l’autorització i disposició de la despesa aplicada a les partides 300-

334-48902 i 340-231-48902 per import de 4.800€ i 2.250€ respectivament del vigent 

pressupost municipal corresponent al 30% de la subvenció concedida. 

- Concessió d’una llicència d'obres per a l’ampliació i reforma interior d’un habitatge 

unifamiliar entre mitgeres. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic per import de 35,42€, 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 76,59€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 
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- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic per import de 101,32€, 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 115,32€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

- Revocar i deixar sense efectes un ajut econòmic atorgat, per acord de la Junta de Govern 

Local de d’ abril de 2016 per import de 183,54€. 

- Atorgament de prestacions escolars a un seguit de famílies relacionades per import de 60,00€ 

a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i 

requeriment a les entitats relacionades de la presentació de la justificació de la realització de 

les activitats per compte del beneficiari. 

- Atorgament de prestacions escolars a un seguit de famílies relacionades per import de 

154,00€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost 

Municipal i requeriment a les entitats relacionades de la presentació de la justificació de la 

realització de les activitats per compte del beneficiari. 

- Atorgament de prestacions escolars a un seguit de famílies relacionades per import de 

353,50€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost 

Municipal i requeriment a les entitats relacionades de la presentació de la justificació de la 

realització de les activitats per compte del beneficiari. 


