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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 26 de gener de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

    

- Concessió d’una llicència d’obres a BIZCABAR, SL per a la reforma i transformació en dos 

habitatges i local. 

- Canvi de titularitat d’una llicència d’activitats de bar-frankfurt de Frankfurt La Consulta de 

Argentona, SCP a Frankfurt-Bar J. Renart, SL. 

- Aprovació de la relació de despeses 2016/1, per l’import total de 68.544,72 € a favor de 

tercers i per un seguit de serveis prestats a l’Ajuntament. 

- Atorgament de bestreta sense interès a un funcionari de la Corporació per import de 1.200 €, 

a retornar en 14 mensualitats en la forma reglamentària i amb càrrec al concepte no 

pressupostari 10050. 

- Rectificació d’errada material en l’ajut econòmic anual al personal per a llibres escolars o 

universitaris 2015-2016: correcció de l’import indicat, que no ha de ser de 16.200 € sinó de 

16.315,29 €, i afegir la partida pressupostària 130-130-16204 a la qual es carregarà. 

- Aprovació conveni tipus de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 

d’Argentona que forma l’Àrea Bàsica de Serveis Socials comarcal en matèria d’ajuts 

extraordinaris per urgència social per al 2015. L’acord contempla donar suport als ajuntaments 

per fer front a l’impacte de la crisi i atendre situacions d’urgència social amb una aportació de 

6.893,33 € a l’Ajuntament d’Argentona. Es tracta d’una aportació extraordinària per a l’any 

2014 en matèria d’Ajuts Extraordinaris per Urgència Social per a l’any 2015. 

- Atorgament de prestacions escolars a un seguit de famílies per a activitats realitzades als 

centres escolars, així com per a activitats extraescolars, per un import total de 2.204,50 € amb 

càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats 

de la presentació de la justificació de la realització de les activitats. 

- Atorgament de prestació escolar per import de 240,00 € amb càrrec a la partida 340-231-

48001 del vigent pressupost municipal i requeriment a les entitats de la presentació de la 

justificació de la realització de les activitats. 
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- Atorgament de prestació individual per import de 55,53 € amb càrrec a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgament de prestació individual per import de 70,00 € amb càrrec a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgament de prestació individual per import de 71,69 € amb càrrec a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgament de prestació individual per import de 112,70 € amb càrrec a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgament de prestació individual per import de 280,00 € amb càrrec a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgament de prestació individual per import de 450,00 € amb càrrec a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgament de prestació individual per import de 500,00 € amb càrrec a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


