
 
 

 

c. Gran, 59 - 08310 Argentona - telèfon 93 797 49 00 - fax 93 797 08 00 - a/e: argentona@argentona.cat - NIF P-0800900-C 

 

1 

JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 19 de juliol de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Retorn de l’import la quantitat de 115€, ingressada en concepte de preu públic pel curset 

polesportiu, per haver-se donat de baixa. La devolució es farà amb càrrec al compte 

d'ingressos 332 34302 Preu públic curset poliesportiu.  

- Retorn de l’import la quantitat de 115€, ingressada en concepte de preu públic pel curset 

polesportiu, per haver-se donat de baixa. La devolució es farà amb càrrec al compte 

d'ingressos 332 34302 Preu públic curset poliesportiu.  

- Aprovació de la relació adjunta de crèdits i factures núm. 2016/20 amb les quanties i amb 

carrec a un seguit de partides pressupostaries relacionades, autoritzar, disposar i reconèixer 

l'obligació 244.724,78€. 

- Aprovació dels preus contradictoris del contracte del servei de manteniment de l'equipament 

informatic, telefonía IP i Wimax de l'Ajuntament i adquirir els següents productes per tal de 

realitzar la migració de tots els softwares compatibles amb el sistema operatiu dels nous 

servidors 2012R2. 

 

- Autorització del canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent i aprovació de la 

liquidació de la taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual.  



 
 

 

c. Gran, 59 - 08310 Argentona - telèfon 93 797 49 00 - fax 93 797 08 00 - a/e: argentona@argentona.cat - NIF P-0800900-C 

 

2 

- Aprovació de la liquidació de la taxa per a l'entrada de vehicles a les indústries o tallers de 

reparació. Gual limitat (amb prohibició d'aparcament) per la quantitat de 63,40€ (segon 

semestre), 19,76€ per la placa de gual permanent i 69,58€ en concepte de taxa de concessió 

de llicència.  

- Autorització per modificar l'amplada d’un gual permanent, que passa de 3,50 metres a 4,50 

metres. 

- Autorització d’un canvi de titularitat d’una llicencia de gual permanent i aprovació de la 

liquidació de la taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicencia de gual.  

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

dia 14 de juny de 2016. 

- Concessió de bonificacions del preu públic a un seguit d’alumnes detallats per a la prestació 

del servei d'escola bressol municipal per al curs 2015-2016, exercici 2016.  

- Atorgament de prestacions escolars per import de 97,50€ 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. 

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

sol·licitud d'ajut economic 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 economic per import de 115,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic per import de 520,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic per import de 691,56 €, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 

 


