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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 22 de novembre de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Rectificar una errada material existent en l’acord adoptat en la Junta de Govern Local en la 

sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2016 referent a concedir llicència d’obres per a la 

construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 

- Aprovar la relació adjunta de crèdits i factures núm. 2016/32 amb les quanties i amb 

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

reconèixer les obligacions per un import total de 199.391,19€, a favor dels tercers i pels 

conceptes relacionats en els documents adjunts. 

- Aprovar la certificació sisena de les obres de rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch Fase 

I, presentada per Urcotex Inmobiliaria, SLU i reconèixer l’obligació per l’import de 

60.676,58€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 315-336-68200 del pressupost general del 

municipi. 
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- Aprovar el llistat següent de preus contradictoris del contracte del servei de manteniment 

instal·lacions dels equipaments municipals i control energètic: 

 

Aquests preus inclouran, el personal, les feines, vehicles, materials, productes i estris 

previstos en el plec de prescripcions tècniques. A més, l’Ajuntament satisfarà l’IVA 

corresponent. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar l’obligació per import de 190,00€, amb 

càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

469,84€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 
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- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

64,52€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

333,93€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

312,43€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgar un ajut econòmic a les families relacionades per a poder fer front a les despeses 

de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l’import de 90,00€ a favor dels 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 les famílies relacionades per a poder fer front a les despeses 

de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l’import de 1.071,00€ a favor dels 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 les families relacionades per a poder fer front a les despeses 

de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l’import de 356,50€ a favor dels 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 les families relacionades per a poder fer front a les despeses 

de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l’import de 97,50€ a favor dels 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. 

- Revocar els ajuts econòmics concedit a una familia per un import total de 54,90€. 
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- El Sr. alcalde informa que, si es considera oportú i degut a les festes nadalenques, les 

comissions informatives del Ple del 9 de gener de 2017 se celebrarien el 2 de gener de 

2017. Els regidors presents mostren la seva conformitat amb la proposta. 


