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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió extraordinària de data 28 de juny de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1156/2019 de data 6 de juny de 2019 

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 300 euros a favor de l’entitat, requerir a les entitats la 

presentació de la justificació de la realització de les activitats,  autoritzar, disposar i 

reconèixer, per l’import de 1015,24 euros a favor de les famílies, i ordenar el 

pagament dels ajuts aprovats. 

- Decret núm. 1173/2019 de data 11 de juny de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 1960,50 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. 1174/2019 de data 11 de juny de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 1602,90 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. 1200/2019 de data 14 de juny de 2019 

Atorgar un ajut econòmic a unes determinades famílies per a poder fer front a les 

despeses d’activitats escolars i esportives, autoritzar i disposar l’import de 1666,10 
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euros a càrrec d’una partida i 1387,50 euros a càrrec d’una altra partida 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. 1228/2019 de data 18 de juny de 2019 

Junta de Govern Local: funcions d’assessorament i consulta i les atribucions 

següents: 

En matèria de personal 

a) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i la plantilla 

aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i pels 

concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 

complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

En matèria d’hisenda 

a) Aprovació de padrons la gestió de la qual no ha estat delegada a la Diputació de 

Barcelona, devolució d’ingressos indeguts, devolució de recursos en matèria 

tributària quina gestió no ha estat delegada a la Diputació de Barcelona, 

fraccionament i ajornament de pagament, baixes de valor. 

En matèria de contractació i patrimoni 

a) L’adjudicació de concessions i autoritzacions sobre els béns de l’Ajuntament i 

l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el 

seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import 

de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no 

superi el percentatge ni la quantia indicats. 

En matèria de projectes 

a) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la 

seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 

En matèria d’urbanisme 
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a) L’autorització d’usos provisionals del sòl i obres de caràcter provisional.  

b) Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del 

planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels 

instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 

c) Atorgar les llicències d’obres en aquells casos en que calgui informe preceptiu 

de secretaria per ser contradictoris els informes tècnic i jurídic. (art.188.3 TRLUC) 

d) Autoritzacions d’obres i usos en sòl no urbanitzable. 

e) Autorització d’usos i obres en immobles catalogats com a BCIN. 

Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern en els 

termes i dins del límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades 

en cap altre òrgan. 

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d’aquesta 

delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància. 

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia 

com a titular de la competència originària, seran immediatament executius i es 

presumiran vàlids i legítims. 

Donar comte al Ple de la present Resolució, en la sessió extraordinària que es 

convoqui per donar compliment al que preveu l’article 27 del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, sense perjudici 

de la seva efectivitat des del dia d’avui. 

Determinar que la junta de govern local es reunirà per primera vegada, en sessió 

extraordinària, el proper divendres 28 de maig de 2019 a les 9 hores, sense 

perjudici de l’acord que acabi adoptant respecte de la periodicitat en la celebració 

de les sessions ordinàries. L’horari habitual de celebració de les sessions de la 

Junta de Govern Local serà divendres a les 9 hores. 
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Aquesta resolució s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 

d’edictes i al Portal de Transparència i del seu contingut literal se’n donarà compte 

al Ple Corporatiu i a la Junta de Govern Local en la primera sessió que celebrin. 

- Decret núm. 1239/2019 de data 19 de juny de 2019 

Comparèixer davant el Jutjat Social núm. 2 de Mataró, en relació al Procediment 

ordinari de reconeixement de drets núm. 385/219.MJ, interposat per un 

treballador, designar un representant per a la defensa i representació de 

l’Ajuntament d’Argentona la quan s’entendrà ulteriors recursos o impugnacions 

que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar i sol·licitar al 

departament de Recursos Humans que prepari la documentació requerida pel 

Jutjat Social núm.2 de Mataró.  

- Decret núm. 1255/2019 de data 20 de juny de 2019 

Rectificar l’errada material existent en el punt 6è del Decret d’Alcaldia de data 18 

de juny de 2019 en el sentit que, allà on diu “...28 de maig de 2019...” ha de dir 

“...28 de juny de 2019...”, i la resolució degudament corregida s’haurà de publicar al 

tauler d’edictes i al Portal de Transparència i del seu contingut literal se’n donarà 

compte al Ple Corporatiu i a la Junta de Govern Local en la primera sessió que 

celebrin. 

- Periodicitat de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local 

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària el segon i quart divendres de 

cada mes, a les 9:00 hores del matí; en cas d’ésser festiu, la Junta de Govern Local 

acordarà prèviament el canvi de data. 

Durant el mes d’agost no es celebraran sessions i de conformitat amb l’article 35 

del ROM l’alcalde, per causes justificades, podrà variar el dia o l’hora de celebració 

de la Junta de Govern Local, i la primera junta ordinària se celebrarà el dia 12 de 

juliol d’enguany a les 9:00 hores del matí. 

mailto:oac@argentona.cat


 

 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 – CIF: P-0800900C / oac@argentona.cat / 
www.argentona.cat 

5 
 

URBANISME 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres a Zedis, SL, per a la restauració de les 

façanes i coberta de la masia Can Cabanyes. 
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