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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 18 de gener de 2019 

   
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 61/2019 de data 10 de gener de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 630 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. 67/2019 de data 10 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 1.757,29 euros a favor de les families, i ordenar el 

pagament dels ajuts otorgats. 

- Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic del servei d’escola 

bressol 

Retornar la quantitat total de 163 euros ingressada en concepte de preu públic del 

servei d’escola bressol amb motiu de baixa del servei per al curs 2018-2019.  

Retornar la quantitat total de 163 euros ingressada en concepte de preu públic del 

servei d’escola bressol amb motiu de baixa del servei per al curs 2018-2019. 

-Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic del servei de 

permanències d’escola bressol dels mesos de setembre i octubre de 2017 
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Retornar la quantitat total de 40 euros ingressada en concepte de preu públic del 

servei d’escola bressol amb motiu d’un error en les liquidacions dels mesos 

esmentats. 

 

PROPOSTES URGENTS 

Es considera adient entrar per urgència atès que es tracta d’un acord que s’ha 

demorat i que afecta a les retribucions dels treballadors. 

- Ajut per llibres escolars o universitaris 2018-2019 

ATORGAR l’ajut econòmic anual al personal que s’ha sol·licitat per a llibres escolars 

o universitaris per un import total de 17.162,06 euros i desestimar la sol·licitud 

presentada en data 30 de novembre de 2018 per fer la sol·licitud fora de termini. 

-Donar compliment a la sentència 133/2018, d’11 de maig de 2018 (Procediment 

ordinari 56/2016-A) del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona 

Donar compliment de la sentència número 133/2018, de data 11 de maig de 2018, 

dictada en el Procediment Ordinari 56/2016-A del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 8 de Barcelona, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 

interposat contra el Decret d’alcaldia de data 1 de desembre de 2015 contra 

l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2015 que denega la 

llicència de legalització de les obres de reforma de dues construccions a una finca 

del Veïnat del Cros. 
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