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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 30 de maig de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 930/2019 de data 20 de maig de 2019 

Assumir uns 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 beneficiaris a l’empresa que ha prestat 

el servei objecte de l’ajut concedit. 

- Decret núm. 934/2019 de data 20 de maig 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 205 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 l’import de 1028 euros a favor de les famílies i ordenar 

el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 993/2019 de data 24 de maig 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 115 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 l’import de 882,43 euros a favor de les famílies i ordenar 

el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 1002/2019 de data 24 de maig de 2019 
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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 105 

euros a càrrec d’una partida i 653,75 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. 1003/2019 de data 24 de maig 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 327,60 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 l’import de 1121,39 euros a favor de les 

famílies i ordenar el pagament dels ajuts otorgats. 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

- Devolució fiances 

Retornar a l’empresa PROTECCION E IMAGEN, SL,  l’aval per valor de 3156,35 euros 

en concepte del contracte de serveis de manteniment d’alarmes, extintors i 

boques d’incendi. 

 

RECURSOS HUMANS 

- Sol·licituds bestreta 

Atorgar a una determinada treballadora una bestreta sense interès per import de 

1200 euros i a compte del sou, a retornar en catorze mensualitats en la forma 

reglamentària. 
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URBANISME 

- Llicència urbanística 

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

 

PROPOSTES URGENTS 

- Autorització d’assistència a cursos de formació 

Autoritzar l’assistència d’una treballadora al Curs d’INAP de licitació electrònica i 

Curs d’INAP de protecció de dades que es realitzaran els dies 4 i 5 de juny de 2019 

a Madrid, i donar trasllat als serveis d’intervenció a efectes que procedeixin a 

efectuar la retenció de crèdit per import de 167 euros a càrrec d’una partida i per 

import de 225,44 euros a càrrec d’una altre partida, total de 392,44 euros. 
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