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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 24 de febrer de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Assumir els crèdits a favor d’un seguit d’empreses detallades, corresponents a 

prestacions individuals degudament justificades pels import i conceptes també esmentats, 

reconèixer l’obligació per un import total de 50,04 €, a càrrec de les corresponents 

autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a la partida 340-231-48000 del vigent 

pressupost municipal, realitzar el pagament deis esmentats ajuts per compte deis 

beneficiaris a les empreses que han subministrat el producte objecte de l'ajut concedit i 

notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Retornar a l'Empresa Clece, S.A. l'aval dipositat, per import de 14.000,00 €, en concepte de 

garantia pel contracte d'explotació i gestió de l'Escola Bressol Cargol Treu Banya. La 

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

70800-Altres valors en dipòsit. Notificar l'acord a l'interessat i als Serveis de Tresoreria-

Comptabilitat als efectes escaients. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat.  

- Retornar la quantitat de 882,80 € ingressada en concepte de preu públic per l'escola 

bressol, en haver obtingut una bonificació. La devolució es farà amb càrrec als comptes 

d'ingressos 327-34200 (Preu públic escola bressol) i 327-34203 (Preu públic menjadors i 

berenars escala bressol). Notificar l'acord a la interessada i als Serveis de Tresoreria-

Comptabilitat als efectes escaierits. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017/2 amb les quanties i amb càrrec a un 

seguit de partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació 

per un import total de 127.119,30 €, a favor dels tercers i pels conceptes també relacionats. 

Donar compte deis precedents acords als serveis d'lntervenció i de 

TresoreriaComptabilitat als efectes escaients. L'esmentada proposta s'aprova per 

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

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

autoritzar i disposar l'import de 3251,39€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 

340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la 

presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari i 

notificar els anteriors acords als interessats i als Serveis Econòmics de l'Ajuntament 

d'Argentona. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Revocar uns ajuts econòmics per un import total de 504,00€ i notificar els anteriors 

acords als interessats i als Serveis d'lntervenció TresoriaComptabilitat. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat.  

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

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

disposar l'import de 150,00€ a favor deis alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 

del vigent Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la presentació de la 

justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari i notificar els 

anteriors acords als interessats i als Serveis Econòmics de l'Ajuntament d'Argentona. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

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

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

disposar l'import de 150,00€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 

del vigent Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la presentació de la 

justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari i notificar els 

anteriors acords als interessats i als Serveis Econòmics de l'Ajuntament d'Argentona. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

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

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

disposar l'import de 135,00€ a favor deis alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 

del vigent Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la presentació de la 

justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari i notificar els 

anteriors acords als interessats i als Serveis Econòmics de l'Ajuntament d'Argentona. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 
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- Atorgar un ajut econòmic a les famílies relacionades per poder fer front a les despeses de 

les activitats organitzades pels centres i pels també esmentats, autoritzar i disposar 

l'import de 69,65 euros a favor deis alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del 

vigent Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la presentació de la 

justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari i notificar els 

anteriors acords als interessats i als Serveis Econòmics de l'Ajuntament d'Argentona. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat.  

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

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 100,00€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es 

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada 

próposta s'aprova per unanimitat. 

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

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

197,49€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els 

precedents acords es notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-

Comptabilitat. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic per cobrir la despesa d'un rebut d'hipoteca per un import total 

de 243,93€ i autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 243,93€, amb càrrec 

a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es 

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic per cobrir les despeses d'un rebut de lloguer per import de 

S00,00€ i autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 500,00€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es 

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 


