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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 30 de juliol de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1367/2019 de data 8 de juliol 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 1021,20 euros a favor de les famílies i 

ordenar el pagament dels ajuts otorgats. 

- Decret núm. 1371/2019 de data 8 de juliol 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 85 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 227,29 euros a favor de les famílies i ordenar 

el pagament dels ajuts otorgats. 

 

URBANISME 

- Denegació de la proposta de modificació del pla especial i catàleg de patrimoni 

pel que fa a la fitxa ms-02(Camí de Sant Jaume de Traià o Camí dels 

Contrabandistes) 
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Denegar la proposta de Modificació del Pla Especial i Catàleg de Patrimoni 

presentada per Majèstic Hotel Spa, SL, en data 31 d’octubre de 2018, en relació 

amb la fitxa M5-02(Camí de Sant Jaume de Traià o Camí dels Contrabandistes), i 

comunicar a Majèstic Hotel Spa, SL, que prèviament a la tramitació de la 

modificació puntual del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni proposada, caldrà 

realitzar l’efectiva recuperació del tram del camí, prèvia tramitació del procediment 

previst a l’article 48 del  TRLU i 49 següents del decret 64/2014, pel qual s’aprova el 

Reglament de protecció de la legalitat urbanística. 

 

PROPOSTES URGENTS 

- Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic Masia de Can Carmany 

Aprovar inicialment la proposta de Pla especial urbanístic de la masia de Can 

Carmany, sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, 

mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a 

la seu electrònica municipal, per tal que es puguin presentar les al·legacions que 

es considerin, sol·licitar els informes preceptius als organismes corresponents per 

raó de llurs competències sectorials, i condicionar l’aprovació provisional del Pla 

especial urbanístic de la masia de Can Carmany a la presentació d’un text refós 

que incorpori, a més de les possibles esmenes fruit del procés d’exposició pública i 

dels informes sectorials, les esmenes necessàries per millorar la tècnica legislativa 

del document normatiu, de conformitat amb l’informe jurídic. 
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