JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària de data 8 de febrer de 2019

EXTRACTE D’ACORDS
ALCALDIA
- Decret núm. 188/2019 de data 28 de gener de 2019
Assumir uns crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a
prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 1.388,50 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. 189/2019 de data 28 de gener 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 1.300,88 euros a favor de les families, i ordenar el
pagament dels ajuts otorgats.
- Decret núm. 190/2019 de data 28 de gener 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 339,70 euros a favor de les families, i ordenar el
pagament dels ajuts otorgats.

URBANISME
- Llicència urbanística
Concedir llicència urbanística d'obres a ITA Clinic BCN, per a la reparació puntual
de forjat i sistema de contenció de terres.
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- Llicència urbanística
Concedir llicència urbanística d’obres per a la legalització obres parcial i adaptació
de pintura en façana.
- Revocar i deixar sense efecte l’acord pres per la Junta de Govern Local de
denegació de llicència d’obres i denegar llicència urbanística d’obres
Revocar i deixar sense efecte l’acord pres per la Junta de Govern Local, desestimar
les al·legacions presentades, de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecta
municipal i denegar la sol·licitud de llicència urbanística de legalització d’obres d’un
habitatge unifamiliar aïllat.
ESPAI PÚBLIC
- Llicència de gual
Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 4
metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i
69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència.
- Llicència de gual
Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 4,5
metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i
69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència.
- Llicència de gual
Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,5
metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i
69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència.
- Canvi de titularitat de llicencia de gual
Autoritzar el canvi de titularitat de llicència de gual i aprovar la liquidació taxa de
48,99 €, en concepte de transmissió de llicència de gual permanent.
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PROPOSTES URGENTS
- Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic del servei de
mensualitat d’escola bressol a favor de les families d’uns determinats infants
Retornar a dues families la quantitat de 163 euros ingressades en concepte de
preu públic del servei de mensualitat del mes de juliol de 2019 d’escola bressol
amb motiu de baixa d’escola bressol “El Bosquet” i “Cargol Treu Banya”.
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