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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 24 d’octubre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

PROPOSTES URGENTS 

Modificació de la periodicitat de celebració de les sessions ordinàries de la Junta 
de Govern Local 

Primer.- Modificar l’hora de celebració de la Junta de Govern Local que passarà a 
celebrar sessió ordinària cada setmana, els divendres a les 9:00 hores: en cas 
d’ésser festiu, s’ajornarà la sessió al següent dia hàbil. 

Segon.- La primera Junta de Govern Local ordinària amb aquesta nova periodicitat 
se celebrarà el dia 3 de novembre de 2017 a les 9:00 hores. Les següents sessions 
se celebraran d’acord amb allò establert en el punt anterior. 

 

Justificació prestacions individuals Exp. 2017/1822 

Primer.- Assumir els crèdits a favor de les empreses, corresponents a prestacions 
individuals degudament justificades pels imports i pels conceptes també 
esmentats. 

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 
58€, a càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa 
aplicades a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, i realitzar el 
pagament dels esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a les empreses que 
han subministrat el producte objecte de l’ajut concedit. 

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

 

Justificació prestacions escolars Exp. 2017/1818 

Primer.- Assumir els crèdits a favor d’un seguit d’empreses, corresponents a 
prestacions escolars degudament justificades. 

Aquesta intervenció informa amb disconformitat sense efectes suspensius aquest 
reconeixement de la despesa (fase O) per falta d’un reglament d’actuació per 
atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i 
que, entre d’altres aspectes, defineixi aquestes necessitats tal i com s’estableix en 
l’article 30 de la Llei 13/2006. 
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Als sols efectes d’establir l’existència i adequació de crèdit, s’informa que hi ha 
crèdit autoritzat i disposat, suficient en la partida 340-231-48001 del vigent 
pressupost municipal per fer front al reconeixement de l’obligació per un import 
total 478 € a favor de les entitats relacionades i en concepte de pagament per 
compte del beneficiari dels ajuts atorgats. 

 

Sol·licitud bestreta exp 1753-2017 

Primer.- ATORGAR, en les condicions de l’article 48 de l’Acord sobre condicions 
comuns del personal del serveis de l’Ajuntament d’Argentona, una bestreta sense 
interès per import de MIL NOU-CENTS EUROS (1.900,00 EUR), a retornar en catorze 
mensualitats en la forma reglamentària i amb càrrec al concepte no pressupostari 
10050. 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i al Departament de 
Recursos Humans als efectes procedents. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat, amb una esmena en el punt 
primer consistent en que allà on diu “... MIL NOU-CENTS EUROS (1.900,00 EUR)...”, 
ha de dir “... MIL VUIT-CENTS EUROS (1.800,00 EUR)...”. 

 

Aportació extraordinària al Museu del Càntir 2017 

Primer.- Atorgar al Patronat Municipal del Museu del Càntir l’aportació 
extraordinària per import de 8.000,00 euros, destinada a coadjuvar en el 
finançament de les despeses generals d'aquest Patronat corresponents a l’exercici 
2017. 

Segon.- Autoritzar, Disposar i Reconèixer l’ Obligació a càrrec de la partida 310-333-
41000 del vigent pressupost municipal per import de 8.000,00 euros (vuit mil 
euros). 

Tercer.- Notificar els anteriors acords al Patronat Municipal del Museu del Càntir i 
als Serveis d’Intervenció i Tresoreria - Comptabilitat als efectes escaients. 


