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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 29 de novembre de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Concedir un seguit de bonificacions en concepte de preu públic pel servei de 

teleassistència, exercici 2016, impartit per l’àrea de serveis socials. 

- Retornar una fiança per import de 120,00€ dipositats en garantia de la correcta gestió 

dels residus d’un expedient d’obres. La devolució de la fiança de runes s'efectuarà amb 

càrrec al concepte no pressupostari 20080 fiances execució obres particulars. 

- Retornar a Glanadell Robinot, SCP amb NIF J66703943 la fiança per import de 3.389,40€ 

dipositada en concepte de gestió de runes i terres d’un expedient d’obres. La devolució de 

la fiança de runes s'efectuarà amb càrrec al concepte no pressupostari 20080 fiances 

execució obres particulars. 

- Retornar una fiança per import de 300,00€ dipositada en concepte de runes d’excavació i 

la fiança de 182,00€ dipositada per l’enderroc i la construcció de l’expedient d’obres 

2016/432. La devolució de la fiança de runes s'efectuarà amb càrrec al concepte no 

pressupostari 20080 fiances execució obres particulars. 

- Concedir una llicència d'obres per a la construcció d’una piscina. 

- Concedir llicència d'obres al Bar Frankfurt J. Renart, SL per a la reforma del local per 

adequar-lo per a ús de bar. 

- Comunicar la procedència del canvi de titularitat sol·licitat de la llicència atorgada per a 

una activitat de bar. 

- Atorgar a les entitats que es relacionen, subvencions per un import total de 4.000,00 

euros, per a activitats, actuacions o iniciatives en l’àmbit del medi ambient: 

NATURA, Entitat de Medi Ambient.........................................................................700,00 euros 

ADV BAIX MARESME.................................................................................................800,00 euros 

SOCIETAT DE CAÇADORS D’ARGENTONA ..........................................................1.118,42 euros 

EL SOMNI DELS GATS ...........................................................................................1.381,58 euros 
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Disposar l’import de 4.000,00 euros amb càrrec a la partida 440-170-48901 del vigent 

pressupost municipal. La justificació de la subvenció, haurà de ser com a mínim del doble 

de la subvenció concedida. 

- Concedir una llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,5 metres 

i aprovar la liquidació taxa de 19,76€ per la placa de gual permanent i 69,58€ en concepte 

de taxa de concessió de llicència. 

- Concedir una llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,5 metres  

i aprovar la liquidació taxa de 19,76€ per la placa de gual permanent i 69,58€ en concepte 

de taxa de concessió de llicència. 

- Autoritzar un canvi de titularitat d’una llicència del gual permanent i aprovar la liquidació 

taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual. 

- Autoritzar un canvi de titularitat d’una llicència del gual permanent i aprovar la liquidació 

taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual. 

- Retirar una llicència de GUAL PERMANENT. 

- Revocar una llicència de GUAL LIMITAT. 

- Modificar la celebració de la Junta de Govern Local prevista per al dia 3 de gener de 2017 

que passarà a celebrar sessió ordinària el dilluns dia 2 de gener de 2017 a les 19:00 hores. 

- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2016/33 amb les quanties i amb càrrec a un 

seguit de partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i reconèixer les 

obligacions per un import total de 88.707,69€, a favor dels tercers i per un seguit de 

conceptes també relacionats. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic, autoritzar i reconèixer l’obligació per import de 114,59€, 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, autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

450,00€, 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, autoritzar i disposar per import de 115,00€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 
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- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d’ajut econòmic, autoritzar, disposar per import de 247,50€, 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, autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

500,00€, 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, autoritzar, disposar per import de 510,00€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

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

de les activitats organitzades pels centres i pels imports també relacionats, autoritzar i 

disposar l’import de 641,99€ 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 les famílies relacionades per a poder fer front a les despeses 

de les activitats organitzades pels centres i pels imports també relacionats, autoritzar i 

disposar l’import de 157,25€ 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. 
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- Aprovar els següents preus contradictoris del contracte del servei de manteniment de 

l’equipament informàtic, telefonia IP i Wimax de l’Ajuntament d’Argentona i adquirir els 

següents productes per tal de realitzar la migració de tots els softwares compatibles amb 

el sistema operatiu dels nous servidors 2012R2. 

 


