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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 15 de febrer de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 245/2019 de data 7 de febrer 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 170,32 euros a favor de les families, i ordenar el 

pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 248/2019 de data 8 de febrer de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 272,69 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 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 ja que el grup al que es va inscriure no es va obrir. 

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

Aprovar la devolució de 180 euros ingressada en concepte de preu públic Escola 

Esportiva ja que el grup al que es va inscriure no es va obrir, compensar la 

quantitat a retornar amb l’import pendent de pagament que tenen amb 

l’Ajuntament d’Argentona en concepte d’instal·lació d’una bastida per import de 
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55,30 euros, i retornar la quantitat de 124,70 euros un cop aplicada la 

compensació establerta. 

-Devolució del preu entrades espectacle “Ossos” 

Retornar l’import del preu de les entrades de l’espectacle “Ossos” que s’havia de 

representar a la Sala d’Argentona i que es va suspendre per malaltia d’un dels 

actors. 

-Dispensa del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol municipal per 

al curs 2018-2019 a favor d’una determinada familia 

Concedir a una determinada familia la dispensa del preu públic per la prestació del 

servei d’escola bressol municipal per al curs 2018-2019 i advertir als beneficiaris de 

l’obligació de comunicar a l’ajuntament si es modifiquen les condicions personals 

dels contribuents que han condicionat la concessió de la bonificació durant el 

període de matriculació de l’escola bressol per al curs 2018-2019. Els beneficiaris 

que hagin percebut la bonificació falsejant les condicions exigides o amagant 

aquelles que haguessin impedit la seva concessió o per resistència o obstrucció a 

les actuacions de comprovació i control financer, estarà obligat a reintegrar 

l’import de la bonificació concedida. 

 
 

URBANISME 

- Denegació llicència urbanística 

Desestimar les al·legacions presentades en data 6 d’agost de 2018 per Frankfurt J. 

Renart SL i denegar la sol·licitud de llicència urbanística d’obres per a la legalització 

del pintat de façana, murs i parts exteriors del Centre Parroquial i la instal·lació 

d’una pérgola d’ombreig. 
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- Modificació i/o ampliació llicència urbanística 

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

construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, per incorporar al projecte autoritzat la 

construcció d’una piscina. 

 

PROPOSTES URGENTS 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a l’enderroc d’un mur mitjaner i 

reconstrucció a una parcel·la de Can Raimí. 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a la construcció d’una piscina. 
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