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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 31 de març de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Reconèixer l'obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 260,35€ 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits pels conceptes també esmentats i notificar els precedents acords als Serveis de 

Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L'esmentada proposta s'aprova per 

unanimitat.  

- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017/4 amb les quanties i amb càrrec a les 

partides pressupostàries també esmentades, autoritzar, disposar i reconèixer les 

obligacions per un import total de 182.220,21 €, a favor dels tercers i pels conceptes 

relacionats i donar compte dels precedents acords als serveis d'Intervenció i de Tresoreria-

Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Retornar una fiança dipositada a la tresoreria municipal per import de 4.703,72 € en 

concepte de garantia per la correcta gestió de terres i runes d’una obra nova. La devolució 

s’efectuarà amb càrrec al concepte no pressupostari 20080-Fiances execució obres 

particulars. Notificar l’acord a la persona interessada i als Serveis de Tresoreria-

Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Retornar una fiança dipositada a la tresoreria municipal per import de 3.931,37 € en 

concepte de garantia per una obra de pavimentació. La devolució s’efectuarà amb càrrec al 

concepte no pressupostari 20080-Fiances execució obres particulars. Notificar l’acord a la 

persona interessada i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 101,40 

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

acords es notificaran als interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 
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- 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 96,65 

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

acords es notificaran als interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 117,51 

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

acords es notificaran als interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- 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 542,00 

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

acords es notificaran als interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 900,00 

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

acords es notificaran als interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Atorgar un ajut econòmic 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 

104,25 € a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent 

Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la presentació  de la justificació 

de la realització de les activitats per compte del beneficiari i notificar els anteriors acords 

als interessats i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Atorgar un ajut econòmic 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 

243,75 € a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent 

Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la presentació  de la justificació 

de la realització de les activitats per compte del beneficiari i notificar els anteriors acords 
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als interessats i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- No convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local el dia 13 d’abril de 2017 i 

modificar el dia i l’hora de celebració de la Junta de Govern Local que passarà a celebrar-se 

setmanalment el dimarts a les 18.15 hores, ajornant-se al següent dia hàbil en cas de ser 

festiu. La primera Junta de Govern Local ordinària es celebrarà el dia 18 d’abril de 2017 a 

les 18.15 hores. 

 

 


