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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1663/2018 de data 8 d’octubre de 2018 

APROVAR de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadora Social 
Ajuntament d’Argentona les sol·licituds de varis ajuts econòmics, disposar i 
reconèixer l’obligació per l’import de 344,97 euros a favor de les families i ordenar 
el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm.1665/2018 de data 8 d’octubre de 2018 

APROVAR de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadora Social 
Ajuntament d’Argentona les sol·licituds de varis ajuts econòmics, disposar i 
reconèixer l’obligació per l’import de 689,26 euros a favor de les families i ordenar 
el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 1670/2018 de data 8 d’octubre 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 4.615,18 
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. 

- Decret núm. 1671/2018 de data 8 d’octubre 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 2.196,15 
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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. 

- Decret núm. 1675/2018 de data 8 d’octubre de 2018 

Assumir uns crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 
prestacions escolars, reconèixer l’obligació per l’import de 476 euros, i realitzar el 
pagament dels esmentats ajuts per compte beneficiaris a l’empresa que ha prestat 
el servei objecte de l’ajut concedit. 

- Decret núm. 1717/2018 de data 11 d’octubre de 2018 

Sol·licitar davant la Diputació de Barcelona, l’assitència jurídica per a la defensa, 
davant el Tribunal, d’aquesta Corporació en l’esmentat procediment contenciós 
457/2017, designar el lletrat que designi la Diputació de Barcelona en funcions 
d’assitència als municipis, perquè assumeixi la representació i la defensa 
s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest 
procediment. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin 
interposar. 

-Bonificacions del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol municipal 
per al curs 2018-2019, exercici 2018 a favor de la senyora R.P.-E-403V 

Concedir a una família la bonificació del preu públic per la prestació del servei 
d’escola bressol municipal per al curs 2018-2019, advertir als beneficiaris de 
l’obligació de comunicar a l’ajuntament si es modifiquen les condicions personals 
de contribuents que han condicionat la concessió de la bonificació durant el 
període de matriculació de l’escola bressol per al curs 2018-2019, i 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. 
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URBANISME 

- Denegació d’un canvi no substancial d’una llicència ambiental 

Denegar a Autoadhesivos ZYR, SA, la sol·licitud de canvi no substancial presentada 
en data RGE 11 de maig de 2018, amb documentació complementària de data RGE 
3 d’agost de 2018, en relació a la llicència ambiental atorgada per a una activitat 
destinada a la impressió d’adhesius, de conformitat amb la motivació continguda 
en els antecedents dels presents acords, i advertir a Autoadhesivos ZYR, SA que en 
cap cas l’activitat motiu de l’expedient pot funcinar sense disposar de l’acta de 
posada en servei, i que en cas contrari estarà incorrent en responsalitat. 
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