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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 31 de maig de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

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

prestacions individuals degudament justificades, per un import total de 145,00€ a càrrec de les 

corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a la partida 340-231-48000 

del vigent pressupost municipal, i realització el pagament dels esmentats ajuts per compte dels 

beneficiaris a les empreses que han subministrat el producte objecte de l’ajut concedit. 

- Atorgament d’una prestació escolar, autoritzar i disposar l’import de 741,00€ a favor dels 

alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment 

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 l’Educador Social de l'Ajuntament d’una prestació 

individual i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 152,25€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Retornar a l’empresa KF Gestió Esports 2006, SL les fiances dipositades pel servei de 

monitoratge de l’Escola Esportiva d’Argentona del període 2012-2015 per haver-se realitzat el 

servei de forma satisfactòria. La devolució de l’esmentada fiança s'efectuarà amb càrrec al 

concepte no pressupostari 20081-Fiances execució de contractes. 

- Retornar una fiança de vialitat de l’expedient d’obres per import de 1.947,24€, amb càrrec al 

concepte no pressupostari 20080-Fiances execució obres de particulars. 

- Aprovació de la relació de despeses 2016/14 amb les quanties i amb càrrec a un seguit de 

partides pressupostàries relacionades, per import total de 71.264,61. 

- Denegació d’una llicència d’obres per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar 

aïllat. 

- Concessió d’una llicència d’obres per a l’adequació i canvi d’ús d’un local. 

- Canvi de titularitat d’una llicència d’activitats i aprovació de la liquidació per import de 364€ 

en concepte de canvi de titularitat de llicència o permís municipal. 
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- Canvi de titularitat d’una llicència d’activitats i confirmació de l’autoliquidació practicada per 

import de 364€ en concepte de canvi de titularitat de llicència o permís municipal. 

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

sol·licitud de prestació individual i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 

468,09 €, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

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

prestació individual i autoritzar i disposar l’obligació per import de 450,00€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. 

- Atorgament de prestacions escolars a un seguit de famílies relacionades per a poder fer front 

a les despeses de les activitats organitzades pels centres i pels importstambé relacionats, 

autoritzar i disposar l’import de 1.683,50€ a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-

231-48001 del vigent Pressupost Municipal i requeriment a les entitats relacionades la 

presentació de la justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari. 


