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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1521/2018 de data 17 de setembre 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 1.586,25 euros. 

- Decret núm.1523/2018 de data 17 de setembre de 2018 

APROVAR de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadora Social 
Ajuntament d’Argentona les sol·licituds d’ajuts econòmics per l’import de 274 
euros, requerir a les entitats la presentació de la justificació de la realització de les 
activitats per compte del beneficiari, autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per 
l’import de 798,14 euros a favor de les families i ordenar el pagament dels ajuts 
otorgats. 

- Decret núm. 1527/2018 de data 17 de setembre de 2018 

Atorgar un ajut econòmic a unes determinades famílies per a poder fer front a les 
despeses d’unes determinades activitats, autoritzar i disposar l’import de 818,85 
euros a favor de les families, 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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- Decret núm. 1539/2018 de data 20 de setembre 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 965 euros. 

- Decret núm. 1552/2018 de data 21 de setembre 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 140,53 
euros i ordenar el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 1553/2018 de data 21 de setembre 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 911,10 euros. 

- Decret núm. 1554/2018 de data 21 de setembre 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 972 euros. 

- Decret núm. 1557/2018 de data 21 de setembre 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 45 euros. 

- Bonificacions del preu públic per la prestació del servei de teleassistència 

Concedir a la persona interessada les corresponents bonificacions en concepte de 
preu públic pel servei de teleassistència, impartit per l’àrea de serveis socials. 
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- Bonificacions del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol municipal 
per al curs 2018-2019, exercici 2018 

Concedir a una família determinada la bonificació del preu públic per la prestació 
del servei d’escola bressol municipal per al curs 2018-2019, i advertir als 
beneficiaris de l’obligació de comunicar a l’ajuntament si es modifiquen les 
condicions personals dels contribuents. Els beneficiaris que hagin percebut la 
bonificació falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin 
impedit la seva concessió o per resistència o obstrucció a les actuacions de 
comprovació i control financer, estarà obligat a reintegrar l’import de la bonificació 
concedida. 

- Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic del servei d’escola 
bressol 

Retornar la quantitat de 163 euros ingressada en concepte de preu públic del 
servei d’escola bressol amb motiu de baixa del servei per al curs 2018-2019.  

EDUCACIÓ 

- Acceptació ajut econòmic Diputació de Barcelona-PC Transicions educatives 

Acceptar el recurs econòmic de 26.731,12 euros a l’Ajuntament d’Argentona en el 
marc del Programa Complementari de Transicions Educatives 2018-2019 per a la 
realització dels cursos 2018-2019 dels Programes de Formació i Inserció (PFI). 
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PROPOSTES URGENTS 

- Donar compliment de la sentencia número 84/18, de 29 de març de 2018 
(Recurs ordinari 75/2016 F1) del Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 
Barcelona que estima el recurs administratiu interposat contra l'acord de la Junta 
de Govern Local de data 15 de desembre de 2015 de denegació de llicència 
d'obres 
 
Donar compliment de la sentència número 84/18, de data 29 de març de 2018, 
dictada en el Procediment Ordinari 75/2016 F1 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu interposat 
contra l’acord dictat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Argentona de 
data 15 de desembre de 2015 que denega la llicència urbanística de legalització de 
d’unes obres executades sense llicència municipal. Deixar sense efecte l’acord de 
la Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2015 que va denegar la 
llicència sol·licitada, i traslladar el present acord als Serveis Territorials als efectes 
d’emissió d’informes pertinents per a tal de procedir en compliment de la 
sentència a la concessió de la llicència urbanística sol·licitada en data 20 de març 
de 2015. 
 
- Pròrroga llicència d’obres 

Atorgar a l’empresa CODU, SL amb NIF B59157958 una pròrroga per iniciar les 
obres consistents en l’enderroc d’un edifici unifamiliar entre mitgeres segons 
llicència atorgada per la Junta de Govern Local en data 4 de juliol de 2017, fins el 
14 de gener de 2019. 

- Llicència d’obres 

Concedir llicència d’obres a l’empresa CODU, SL amb NIF B-59157958, per a la 
construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, condicionada a la prèvia 
aportació de les autoliquidacions acreditatives d’haver ingressat els tributs 
corresponents. 
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- Llicència d’obres 

Concedir llicència d’obres per a la reforma i ampliació d’edifici bifamiliar entre 
mitgeres, condicionada a la prèvia aportació de les autoliquidacions acreditatives 
d’haver ingressat els tributs corresponents. 

- Llicència d’obres 

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

- Llicència d’obres 

Concedir llicència d’obres per retirada de visera en façana, condicionada a la prèvia 
aportació de les autoliquidacions acreditatives d’haver ingressat els tributs 
corresponents. 

- Canvi de titularitat de llicència de gual 

Autoritzar el canvi de titularitat de llicència de gual i aprobar la liquidació taxa de 
48,99 euros en concepte de transmissió de llicència de gual permanent. 

- Baixa de llicència de gual 

Donar de BAIXA AL GUAL PERMANENT amb efectes a partir del dia 1 d’octubre de 
2018. 

- Acceptació subvenció contractació en practiques joves beneficiaris dels PGJ 

Acceptar el recurs econòmic de 22.000 euros a l’Ajuntament d’Argentona en el 
marc del Programa de Garantia Juvenil per a la contractació en practiques de 2 
joves beneficiaris de l’esmentat programa durant un període de 6 mesos a jornada 
completa. 
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