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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 15 de març de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 410/2019 de data 6 de març de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 162 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. 412/2019 de data 6 de març de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 1.457 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. 422/2019 de data 6 de març de 2019 

Atorgar un ajut econòmic a unes determinades famílies per a poder fer front a les 

despeses d’unes determinades activitats, autoritzar i disposar l’import de 2.344,22 

euros 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. 

-Bonificacions del preu públic per la prestaicó del servei de teleassistència d’una 

determinada usuària 

Denegar la bonificació en concepte de preu públic pel servei de teleassistència 

impartit per l’àrea de serveis socials. 
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RECURSOS HUMANS 

- Autorització d’assistència d’un/a treballador/a a la 30a Mostra d’Igualada, Fira de 

teatre Infantil i Juvenil de Catalunya 2019 

Autoritzar l’assistència d’un determinat  treballador municipal a la 30a Mostra 

d’Igualada, Fira de teatre Infantil i Juvenil de Catalunya 2019 els dies 4, 5 i 6 d’abril 

de 2019, i donar trasllat als serveis d’intervenció a efectes que procedeixin a 

efectuar la retenció de crèdit corresponent a la despesa inicial prevista per import 

de 38,96 euros i de 364,14 euros. 

 

URBANISME 

- Llicència urbanística 

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

- Denegació llicència urbanística 

Desestimar les al·legacions presentades en data 4 de febrero de 2019 i denegar la 

sol·licitud de llicència urbanística d’obres per a la construcció d’habitatge 

unifamiliar aïllat. 
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