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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 27 de setembre de 2019 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1536/2019 de data 23 de juliol de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 3.642,35 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. 1539/2019 de data 23 de juliol de 2019 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 249 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. 1540/2019  de data 23 de juliol de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 6.610 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. 1551/2019 de data 25 de juliol de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 618,75 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. 

 

mailto:oac@argentona.cat


 

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

 

- Decret núm. 1552/2019 de data 25 de juliol de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 205 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. 1571/2019 de data 26 de juliol de 2019 

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

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 5.465,13 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. 1572/2019 de data 26 de juliol de 2019 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors Social de 

l’Ajuntament d’Argentona les sol·licituds de varis ajuts,  autoritzar i disposar per 

import de 629 euros a favor de les entitats, requerir a les entitats la presentació de 

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

l’obligació per import de 739,10 euros, a favor de les famílies i ordenar el 

pagament dels ajuts atorgats. 

- Decret núm. 1691/2019 de data 8 d’agost de 2019 

COMPARÈIXER davant el Jutjat Social, en relació al procediment ordinari de 

reconeixement de drets de conciliació de vida personal, familiar i laboral.  

- Decret núm. 1788/2019 de data 29 d’agost de 2019 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors Social de 

l’Ajuntament d’Argentona la sol·licitud de l’ajut econòmic,  autoritzar i disposar per 

import de 145 euros a favor de l’entitat, requerir a l’entitat la presentació de la 

justificació de la prestació del servei. 
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- Decret núm. 1846/2019 de data 6 de setembre de 2019 

Requerir a una ciutadana que en el termini de 10 DIES a comptar de la notificació 

de la resolució completi i esmeni la documentació especificada en l’informe emès 

per l’arquitecte tècnic municipal en data 11 de juliol de 2019, transcrit als 

antecedents de la present resolució i advertir a l’interessat que si el requeriment 

no és atès en el termini atorgat es procedirà a deixar sense efecte la comunicació 

prèvia per dur a terme les obres o actuacions objecte de la comunicació, amb 

l’advertiment de la possible comissió d’una infracció urbanística en el cas que les 

executi. 

- Decret núm. 1857/2019 de data 9 de setembre de 2019 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors Social de 

l’Ajuntament d’Argentona les sol·licituds de varis ajuts,  autoritzar i disposar per 

import de 360 euros a favor de les entitats, 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 1.100,08 euros a favor de les famílies i ordenar el 

pagament. 

- Decret núm. 1859/2019 de data 9 de setembre de 2019 

Assumir els crèdits a favor de diverses empreses, corresponents a prestacions 

individuals, reconèixer l’obligació per import de 660 euros i realitzar el pagament 

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

servei de l’ajut concedit. 

- Decret núm. 1868/2019 de data 9 de setembre de 2019 

Assumir els crèdits a favor de diverses empreses, corresponents a prestacions 

individuals i reconèixer l’obligació per import de 1.675,50 euros i realitzar el 

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

prestat el servei de l’ajut concedit. 
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- Decret núm. 1905/2019  de data 12 de setembre de 2019 

Aprovar el Conveni Específic de Cooperació educativa per a la realització de 

pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de 

crèdits (pràctiques curriculars). La durada de les pràctiques serà de 100 hores i no 

comporta cap relació laboral ni funcionarial ni implica prestació de serveis per part 

de l’estudiant. Les pràctiques tenen naturalesa estrictament acadèmica i la 

formalització del conveni no suposa cap tipus de despesa del pressupost 

municipal. 

- Decret núm. 1957/2019 de data 20 de setembre de 2019 

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

autoritzar i disposar per import de 515,63 euros, i requerir a les entitats la 

justificació de la realització de les activitats. 

- Aprovació dels padrons de la taxa de conservació dels cementiris municipals, 

exercici 2019 

Aprovar inicialment i, en el supòsit de què en el tràmit d' informació pública no es 

presentessin reclamacions, definitivament, els padrons de la taxa de conservació 

del Cementiri Municipal (vell) i del Cementiri Municipal de la Vall de Clarà, exercici 

2019, per un import de 33.027,28 euros i 2.901,38 euros respectivament. Aprovar 

la bonificació del 5% de la taxa als contribuents que han domiciliat el cobrament 

dels rebuts en una entitat financera, per un import de 953,28 euros pel que fa al 

padró del cementiri municipal (vell) i de 60,84 euros pel que fa al padró del 

cementiri de la Vall de Clarà. I aprovar el període de cobrament de l’esmentada 

taxa, el qual s’estableix des del dia 1 d’octubre fins el dia 30 de novembre de 2019, 

ambdós inclosos, i pel que fa als rebuts domiciliats, el càrrec en el compte bancari 

corresponent s’efectuarà durant els primers cinc dies del mes d’octubre de 2019. 
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- Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic de l’escola bressol 

Aprovar la devolució de 163 euros ingressada en concepte de preu públic de 

l’Escola Bressol.  
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