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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2019 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 2137/2019 de data 9 d’octubre de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 240 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. 2138/2019 de data 9 d’octubre 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 import de 955 euros a favor de les entitats i requerir a les entitats la 

presentació de la justificació de la realització de les activitats, autoritzar, disposar i 

reconèixer l’obligació per l’import de 550 euros a favor de les famílies i ordenar el 

pagament dels ajuts atorgats.  

- Decret núm. 2139/2019 de data 9 d’octubre de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 1.882,50 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. 2143/2019 de data 9 d’octubre de 2019 

Atorgar un ajut econòmic a diverses famílies per activitats escolars i esportives, 

autoritzar i disposar per import de 2.998,67 euros a càrrec d’una partida i 1.363,55 
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euros a càrrec d’una altra partida, i requerir a les entitats la justificació de la 

realització de les activitats. 

- Decret núm. 2152/2019 de data 9 d’octubre de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 147 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. 2165/2019 de data 9 d’octubre de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 1.247,50 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 

- Fraccionament preu públic escola bressol  

Atorgar el pagament fraccionat en 18 mensualitats de l’import pendent de 

pagament corresponent al preu públic de l’escola bressol per un import total de 

2.010,20 euros i establir un quadre de pagaments. 

 

URBANISME 

- Desestimació recurs de reposició interposat contra l’acord pres per la Junta de 

Govern Local de data 24 de maig de 2019, de denegació llicència urbanística 

d’obres exp. 2018/3757 

Desestimar el recurs de reposició, en data 28 d’agost de 2019, contra l’acord pres 

en sessió celebrada el 24 de maig de 2019, que denega la sol·licitud de llicència 

urbanística d’obres exp. 2018/3757, formulada en data 2 de desembre de 2018, de 
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legalització de les obres de reforma i ampliació de planta soterrani d’un habitatge 

unifamiliar aïllat a la urbanització Can Cabot. 

- Llicència d’ús provisional per la implantació d’un taller de mecanitzats de peces 

de metall al Passatge dels Amics d’Argentona 

Atorgar a Medianet Solutions SL, llicència urbanística d’ús provisional per a la 

implantació d’un taller de mecanitzats de peces de metall en la nau industrial 

existent al passatge dels Amics d’Argentona, del polígon industrial Can Negoci, 

demanada en data 4 de febrer de 2019. 

 

PROPOSTES URGENTS 

- Ratificació de les bases reguladores del procés de selecció de la cobertura 

interina d’una plaça de Tècnic/a d’administració especial, Tècnica/a de serveis 

econòmics grup A2 

Ratificar la resolució 2019/1445, de 16 de juliol, obrant en l’expedient 3283, relativa 

a aprovació de bases i convocatòria del procés de selecció per la cobertura interina 

d’una plaça de Tècnic/a d’administració especial, Tècnic de serveis econòmics, grup 

A2. 
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