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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 13 de desembre de 2019 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 2599/2019 de data 18 de novembre de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 80 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. 2600/2019 de data 18 de novembre de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 3.678,55 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. 2613/2019 de data 20 de novembre de 2019 

Avocar puntualment la competència per l’aprovació de les bases de selecció del 

personal de la corporació per tal de rectificar unes errades materials. 

- Decret núm. 2640/2019 de data 22 de novembre de 2019 

Aprovar l’Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball per 

a la realització de les pràctiques d’un alumne de l’Institut Mare de Déu de la Mercè. 

La durada de les pràctiques serà de 383 hores. La realització de les pràctiques no 

comporta cap relació laboral ni funcionarial ni implica prestació de serveis per part 

de l’estudiant. Les practiques previstes en aquest conveni tenen una naturalesa 

estrictament acadèmica. 
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- Decret núm. 2646/2019 de data 22 de novembre de 2019 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors Social de 

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

disposar, per l’import de 290 euros a favor de les entitats, i requerir a les entitats la 

presentació de la justificació de la realització de les activitats. 

- Decret núm. 2662/2019 de data 27 de novembre de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 2.282 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. 2734/2019 de data 3 de desembre de 2019 

Comparèixer davant el Jutjat Social núm. 1 de Mataró, en relació al Procediment 

ordinari 845/2019-B, en reconeixement de drets, interposat el dia 21 de maig de 

2020 a les 11:00 hores. Sol·licitar al departament de Secretaria, als Serveis 

Econòmics i a la tècnica de Formació que prepari la documentació requerida pel 

Jutjat. 

- Decret núm. 2740/2019 de data 4 de desembre de 2019 

Atorgar un ajut econòmic a les famílies que es relacionen a per a poder fer front a 

les despeses de les activitats escolars i esportives, autoritzar i disposar per import 

de 1.244,10 euros a càrrec d’una partida i 340,50 euros a càrrec d’una altra partida, 

i requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació de la realització 

de les activitats per compte dels beneficiari. 

- Decret núm. 2745/2019 de data 4 de desembre de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 2.882,25 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. 
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- Decret núm. 2750/2019 de data 4 de desembre de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 340 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. 2757/2019 de data 4 de desembre de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 2.101 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. 2758/2019 de data 4 de desembre de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 308 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. 2761/2019 de data 4 de desembre de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 1.359,45 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. 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

- Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic Escola Esportiva  

Retornar la quantitat de 90 euros ingressada en concepte de preu públic Escola 

Esportiva pel seu fill ja que el grup al que es va inscriure no es va obrir. 
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URBANISME 

- Denegació llicència urbanística d’obres exp. 2019/1245 

Denegar la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres formulada en data 25 de març 

de 2019, per a realitzar una instal·lació fotovoltaica per autoconsum sobre la 

coberta d’un dels edificis situats al veïnat de Sant Jaume. 

 

PRECS I PREGUNTES 

Modificació de la Junta de Govern Local prevista per al dia 27/12/2019, es celebrarà 

el dia 20/12/2019 a les 9:00 hores. 
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