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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 3 d’agost de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1215/2018 de data 23 de juliol de 2018 

Atorgar un ajut econòmic a un seguit de famílies per a poder fer front a les 
despeses d’unes activitats determinades, autoritzar i disposar l’import de 3.306 
euros a favor dels alumnes i requerir a les entitats relacionades la presentació de 
la justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari. 

- Decret núm. 1225/2018 de data 23 de juliol de 2018 

APROVAR de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadora Social de 
l’Ajuntament d’Argentona les sol·licituds d’ajuts econòmics per l’import de 1.092,15 
euros i ordenar el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 1245/2018 de data 25 de juliol de 2018 

Assumir els crèdits a favor d’unes empreses determinades corresponents a 
prestacions escolars degudament justificades, i reconèixer l’obligació derivada de 
l’anterior acord, per un import total de 2.130,42 euros. 

- Decret núm. 1246/2018 de data 25 de juliol de 2018 

Assumir els crèdits a favor d’unes empreses determinades corresponents a 
prestacions escolars degudament justificades, i reconèixer l’obligació derivada de 
l’anterior acord, per un import total de 1.676,11 euros. 
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- Decret núm. 1248/2018 de data 25 de juliol de 2018 

Assumir els crèdits a favor d’unes empreses determinades corresponents a 
prestacions escolars degudament justificades, i reconèixer l’obligació derivada de 
l’anterior acord, per un import total de 54 euros. 

- Decret núm. 1249/2018 de data 25 de juliol de 2018 

Assumir els crèdits a favor d’unes empreses determinades corresponents a 
prestacions escolars degudament justificades, i reconèixer l’obligació derivada de 
l’anterior acord, per un import total de 420 euros. 

- Decret núm. 1253/2018 de data 25 de juliol de 2018 

Assumir els crèdits a favor d’unes empreses determinades corresponents a 
prestacions escolars degudament justificades, i reconèixer l’obligació derivada de 
l’anterior acord, per un import total de 7.244,43 euros. 

- Decret núm. 1272/2018 de data 26 de juliol de 2018 

Assumir els crèdits a favor d’unes empreses determinades corresponents a 
prestacions escolars degudament justificades, i reconèixer l’obligació derivada de 
l’anterior acord, per un import total de 4.889,15 euros. 

- Decret núm. 1293/2018 de data 27 de juliol de 2018 

Assumir els crèdits a favor d’unes empreses determinades corresponents a 
prestacions escolars degudament justificades, i reconèixer l’obligació derivada de 
l’anterior acord, per un import total de 405 euros. 

URBANISME 

- Llicència d’obres exp. 2017/1496 

Concedir llicència d’obres a BEIERSDORF MANUFACTURING ARGENTONA SLU amb 
NIF B-65227944, per a la construcción de noves estructures interiors i exteriors a la 
nau 405, condicionada a la prèvia aportació de les autoliquidacions acreditatives 
d’haver ingressat els tributs corresponents. 
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- Llicència d’obres exp. 2017/2099 

Concedir llicència d’obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, 
condicionada a la prèvia aportació de les autoliquidacions acreditatives d’haver 
ingressat els tributs corresponents. 

- Llicència d’obres exp. 2017/2107 

Concedir llicència d’obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, 
condicionada a la prèvia aportació de les autoliquidacions acreditatives d’haver 
ingressat els tributs corresponents. 

- Llicència d’obres exp. 2018/381 

Concedir llicència d’obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar, condicionada 
a la prèvia aportació de les autoliquidacions acreditatives d’haver ingressat els 
tributs corresponents. 

- Llicència d’obres exp. 2018/432 

Concedir llicència d’obres a la GENERALITAT DE CATALUNYA-DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT amb NIF S0811001G, per a obres d’infrastructura per a la 
instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’IES Argentona, condicionada a la prèvia 
aportació del projecte refós amb la documentació complementària aportada en 
data 19 de juliol de 2018. 
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