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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Retornar la quantitat de 108,90€ ingressada per error en el compte de l’Ajuntament 

d’Argentona. La devolució es farà amb càrrec al compte no pressupostari 30002 ingressos 

en comptes operatius pendents d’aplicació. 

- Retornar la quantitat de 90,00€ per manca de plaça al grup de l’Escola Esportiva. La 

devolució es farà amb càrrec al compte d’ingressos 332 34301 Preu públic escola esportiva. 

- Retornar la quantitat de 163,37€ corresponent al mes de juliol de 2017 de l’escola bressol 

municipal per baixa. La devolució es farà amb càrrec al compte d’ingressos 327 34200 Preu 

públic escola bressol. 

- Retornar la quantitat de 163,37€ corresponent al mes de juliol de 2017 de l’escola bressol 

municipal per baixa. La devolució es farà amb càrrec al compte d’ingressos 325 34200 Preu 

públic escola bressol. 

- Concedir a un seguit d’alumnes detallats les bonificacions també indicades del preu públic 

per la prestació del servei d’escola bressol municipal per al curs 2016-2017, exercici 2016, 

d’acord amb la puntuació obtinguda i el barem establert a l’annex de l’ordenança núm. 67, 

reguladora del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol municipal. 

- Concedir una llicència d'obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 

- Concedir una llicència d'obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 

- Concedir una llicència d'obres per a la reforma d’un terrat. 

- Atorgar un ajut econòmic a un seguit de 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 506,75€ 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 un seguit de families relacionades per a poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, 
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autoritzar i disposar l’import de 886,90€ 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. 

- 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 

50,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 85,00€, 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 i disposar l’import de 85,00€, 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 

93,45€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de l’Educador Social de l'Ajuntament una sol·licitud 

d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 120,00€, amb 

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


