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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 22 de febrer de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 261/2019 de data 13 de febrer 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 1.021,65 

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. 

- Decret núm. 262/2019 de data 13 de febrer 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 2.152,24 

euros a càrrec d’una partida i 541,50 a càrrec d’una altra partida 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. 

- Decret núm. 289/2019 de data 13 de febrer 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 456 

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. 

-Decret núm. 294/2019 de data 13 de febrer de 2019 

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

Drets conciliació vida personal, familiar i laboral, i designar a una advocada per a la 

defensa i representació de l’Ajuntament d’Argentona. 
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-Decret núm. 317/2019 de data 15 de febrer 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 1.131,50 

euros a càrrec d’una partida i 283,75 a càrrec d’una altra partida 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. 

-Decret núm. 318/2019 de data 15 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 1.457 euros a favor de les families, i ordenar el pagament 

dels ajuts otorgats. 

-Decret núm. 320/2019 de data 15 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 936 euros a favor de les entitats,  autoritzar i disposar, 

per l’import de 1.394,18 euros a favor de les families i ordenar el pagament dels 

ajuts otorgats. 

 
 

URBANISME 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a la reforma i ampliació d’habitatge 

unifamiliar aïllat i piscina. 
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