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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 26 d’abril de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Retorn a l'empresa Cruxent Edelma, S.L. d’una fiança de runes i terres de l'expedient d'obres 

núm. 57/2015 per import de 120,20€ i amb càrrec al concepte no pressupostari 20080-Fiances 

execució obres de particulars.  

- Retorn d’una fiança de runes i terres per import de 120,20€ i amb càrrec al concepte no 

pressupostari 20080-Fiances execució obres de particulars. 

- Aprovació de la relació adjunta de crèdits i factures núm. 2016/11 amb les quanties i amb 

càrrec a un seguit de partides pressupostaries relacionades per un import total de 144.819,10€ 

a favor deis tercers i per un seguit de conceptes relacionats. 

- Reconeixement de l'obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 

204,23€ quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits per un seguit de conceptes relacionats. 

- Assumpció dels crèdits a favor d’un seguit d’empreses detallades, corresponents a 

prestacions individuals degudament justificades i reconeixement de l'obligació derivada de 

l'anterior acord, per un import total de 281,00€, 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 deis esmentats ajuts per compte deis beneficiaris a les 

empreses que han subministrat el producte objecte de l'ajut concedit. 

- Assumpció del crèdit a favor de l'entitat Fundació la nostra llar Santa Anna d'Argentona per 

import de 3.747, 16€ per haver estat l'import degudament justificat de la subvenció de l'any 

2015 i reconeixement de l'obligació derivada de l'anterior acord a càrrec de l'autorització i 

disposició de la despesa aplicada a la partida 340-231-48901 del vigent pressupost municipal. 

-  Reconeixement de les obligacions derivades de l'anterior acord a càrrec de l'autorització i 

disposició de la despesa aplicada a les partides 440-170-48902 per import de 1.500€ del vigent 

pressupost municipal. 

- Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de data 12 d'abril de 2016 de denegar 

una sol·licitud de llicencia d'obres en data 20 de gener de 2016, per a la reforma interior en 
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planta baixa d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres i retrotraure les actuacions al moment 

anterior de l'esmentada resolució, de conformitat amb la motivació continguda en els 

antecedents deis presents acords i concessió d’una llicència d'obres per a la reforma de la 

planta baixa de l'habitatge. 

- Atorga ment d’una prestació escolar per import de 127,25€ a favor deis alumnes, amb càrrec 

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

relacionades de la presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte del 

beneficiari. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d'ajut econòmic per import de 45,08€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 


