
 

 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 – CIF: P-0800900C / oac@argentona.cat / 
www.argentona.cat 

1 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 26 d’abril de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 639/2019 de data 10 d’abril de 2019 

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

despeses d’activitats escolars i esportives, autoritzar i disposar l’import de 1.378,7 

euros a càrrec d’una partida i 225 euros 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. 688/2019 de data 16 d’abril 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 482,5 euros a favor de les entitats, i requerir a les entitats 

la presentació de la justificació de la realització de les activitats,  i ordenar el 

pagament dels ajuts otorgats, autoritzar i disposar, per l’import de 862,52 euros a 

favor de les famílies i ordenar el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 689/2019 de data 16 d’abril de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 980 euros, i realitzar el 

pagament dels esmentats ajuts per compte beneficiaris a l’empresa que ha prestat 

el servei objecte de l’ajut concedit. 

 

 

mailto:oac@argentona.cat


 

 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 – CIF: P-0800900C / oac@argentona.cat / 
www.argentona.cat 

2 
 

- Decret núm. 696/2019 de data 16 d’abril de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 4.989,60euros, i realitzar 

el pagament dels esmentats ajuts per compte beneficiaris a l’empresa que ha 

prestat el servei objecte de l’ajut concedit. 

 

URBANISME 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres a l’empresa Viñals Soler, S.L., per a la 

rehabilitació de nau industrial. 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar 

aïllat i piscina. 

- Llicència urbanística 

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

- Llicència urbanística de parcel·lació 

Concedir llicència urbanística de parcel·lació a la societat mercantil Volumetric, 

S.L.U., de la que resulten dos lots, Lot 1 qualificada com a zonar industrial aïllada, 

Lot 2 qualificada de sistema viari. 

 

ESPAI PÚBLIC 

- Llicència alta de gual 

Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 

metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 

69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 
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- Llicència alta de gual 

Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 

metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 

69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

- Canvi de titularitat de llicència de gual 

Autoritzar el canvi de titularitat de llicència de gual i aprovar la liquidació taxa de 

48,99 €, en concepte de transmissió de llicència de gual permanent. 

- Canvi de titularitat de llicència de gual 

Autoritzar el canvi de titularitat de llicència de gual, ampliació en un metre, fent un 

total de 4,5 metres, i aprovar la liquidació taxa de 48,99 €, en concepte de 

transmissió de llicència de gual permanent. 

- Canvi de titularitat de llicència de gual 

Autoritzar el canvi de titularitat de llicència de gual i aprovar la liquidació taxa de 

48,99 €, en concepte de transmissió de llicència de gual permanent. 

- Canvi de titularitat i ampliació horària de llicencia de gual 

Autoritzar el canvi de titularitat i ampliació horària de llicència de gual i aprovar la 

liquidació taxa de 48,99 €, en concepte de transmissió de llicència de gual 

permanent. 

- Canvi de limitació horària de llicencia de gual 

Autoritzar el canvi d’ampliació horària de llicència de gual a gual permanent. 
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