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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 21 de desembre de 2018 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 2216/2018 de data 12 de desembre de 2018 

Assumir uns crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 881,50 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. 2220/2018 de data 12 de desembre de 2018 

Assumir uns crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per l’import de 572 euros, i realitzar el 

pagament dels esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha 

prestat el servei objecte de l’ajut concedit. 

- Decret núm. 2256/2018 de data 14 de desembre 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 163,50 

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. 2262/2018 de data 14 de desembre 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 706,05 

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. 2266/2018 de data 14 de desembre de 2018 

APROVAR de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadora Social de 

l’Ajuntament d’Argentona les sol·licituds de varis ajuts econòmics, autoritzar i 

disposar, per l’import de 920 euros a favor de les entitats, i autoritzar, disposar i 

reconèixer l’obligació per l’import de 232,24 euros a favor de les families i ordenar 

el pagament dels ajuts otorgats. 

 

URBANISME 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d'obres per a la rehabilitació de coberta d’habitatge 

unifamiliar. 

 

PROPOSTES URGENTS 

- Baixa llicència de gual 

Donar de baixa al gual permanent amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2019. 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres a Proyconsa 2015 per a la construcció d’un 

habitatge unifamiliar aïllat i una piscina. 

 

PRECS I PREGUNTES 

A proposta del Sr. alcalde els regidors presents a la sessió aproven per unanimitat 

no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local prevista per el dia 28 de 

desembre de 2018. 
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