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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 12 d’abril de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 554/2019 de data 1 d’abril de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 133,78 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. 558/2019 de data 1 d’abril de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 128,50 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. 560/2019 de data 1 d’abril 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 348 euros a favor de les entitats a càrrec d’una partida i 

de 520 euros a favor de les families a càrrec d’una altra partida, i requerir a les 

entitats la presentació de la justificació de la realització de les activitats i ordenar el 

pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 588/2019 de data 4 d’abril de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 74,34 euros, i realitzar el 
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pagament dels esmentats ajuts per compte beneficiaris a l’empresa que ha prestat 

el servei objecte de l’ajut concedit. 

- Decret núm. 594/2019 de data 4 d’abril de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 933,75 euros, i realitzar 

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

prestat el servei objecte de l’ajut concedit. 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

- Devolució fiances 

Retornar a la Fundació Privada AFMA la quantitat de 1.594,52 euros en concepte 

del contracte de manteniment de les franges de protecció contra incendis a 

diverses urbanitzacions del municipi. 

- Devolució fiances 

Retornar a l’empresa HPC IBERICA l’aval per valor de 1.074 euros en concepte del 

contracte de manteniment de les àrees de jocs infantils de la vila d’Argentona i la 

quantitat de 245 euros en concepte de garantia addicional pel mateix contracte. 

 

RECURSOS HUMANS 

- Aprovació de les indemnitzacions per raó del servei a favor del Regidor À.P.B. 

APROVAR les despeses de desplaçaments i d’indemnització per raó del servei per 

import de 152,80 euros a càrrec d’una partida i per import de 568,34 euros a 

càrrec d’una altra partida d’acord amb l’article 22 de l’Acord sobre condicions 

comuns del personal del servei de l’Ajuntament d’Argentona. 
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URBANISME 

- Modificació i/o ampliació llicència urbanística 

Concedir la modificació i/o ampliació de la llicència urbanística d'obres per a la 

rehabilitació del terra de la planta primera i la coberta d’un edifici entre mitgeres. 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar 

entre mitgeres. 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a la reforma d’habitatge. 

 

ESPAI PÚBLIC 

- Llicència baixa de gual 

Donar de baixa la concessió de llicència d’un gual.  
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