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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 7 de juny de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1027/2019 de data 29 de maig de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 505,25 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. 1030/2019 de data 29 de maig de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 1172,64 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. 1071/2019 de data 31 de maig 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 662,50 

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. 1080/2019 de data 31 de maig 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  505 euros a favor de les entitats, requerir a les entitats la  
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presentació de la justificació de la realització de les activitats,  i autoritzar,  disposar 

i reconèixer l’obligació per l’import de 160,69 euros a favor de les famílies i ordenar 

el pagament dels ajuts otorgats. 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

- Fraccionament taxa reserva aparcament 

Atorgar a una determinada persona el pagament fraccionat en 12 mensualitats de 

la taxa per la reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i establir 

un quadre de pagaments amb el mateix import mensual. 

- Inadmissió de fraccionament VNT 

Inadmetre la sol·licitud de fraccionament a una persona per considerar-se 

reiterativa de la anterior i en conseqüència es tindrà per no presentada. 

 

PROPOSTES URGENTS 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a l’enderroc de cobert i vestidor. 
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