JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària de data 10 de juliol de 2020..
EXTRACTE D’ACORDS
RECURSOS ECONÒMICS
-Devolució, amb compensació, de l’import ingressat en concepte de preu públic de
l’escola bressol de l’alumna LGA.Deixar sense efectes els punts primer i segon de l’acord de la Junta de Govern
Local número 2.1 de data 24 de gener de 2020 i aprovar la devolució de l’import de
163,00, ingressat en data 19 de juny de 2019, en concepte preu públic pel servei de
l’escola bressol de l’infant L.G.A. a favor de la senyora MAV amb NIF *****774F en
concepte de mensualitat de juliol de 2020, amb motiu de la baixa del servei
d’escola bressol del curs 2019-2020.
PROPOSTES URGENTS.Indemnització i abonament per danys i perjudicis per la suspensió del servei les
escoles bressol municipals El Bosquet i Cargol Treu Banya – maig 2020.Aixecar el reparament suspensiu de data 7 de juliol de 2020 efectuat per la
interventora de la corporació i el tècnic de serveis econòmics, degut a l’omissió de
requisits o tràmits essencials, transcrit a la part expositiva del present decret,
d’acord amb l’exposat a l’informe de la Tècnica d’Educació de data 8 de juliol de
2020, i indemnitzar i abonar a l’empresa Gegant del Pi SCCL els danys i perjudicis
durant la suspensió del servei pel període del mes de maig de 2020 per un import
de 42.964,33€ de conformitat amb l’informe emès per la Tècnica d’Educació en
data 22/06/2020 i que consta a la part expositiva del present decret.

-Modificació de la composició del jurat per a la selecció de la proposta
arquitectònica que serveixi de base per l’adjudicació dels serveis de redacció de
l’avantprojecte per la biblioteca, arxiu i ràdio municipals d’Argentona, així com la
possible ulterior adjudicació al guanyador dels posteriors contractes de serveis
relatius a la redacció del projecte bàsic, projecte executiu, estudi de seguretat i
projecte ambiental de les obres.Modificar la clàusula vintena del plec de Bases del concurs de projectes amb
intervenció de jurat per a la selecció de la proposta arquitectònica que serveixi de
base per l’adjudicació dels serveis de redacció de l’avantprojecte per la biblioteca,
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arxiu i ràdio municipals d’Argentona, així com la possible ulterior adjudicació al
guanyador dels posteriors contractes de serveis relatius a la redacció del projecte
bàsic, projecte executiu, estudi de seguretat i projecte ambiental de les obres, en el
sentit de nomenar com a presidenta del jurat a l’alcaldessa d’Argentona, Sra.
Georgina Sabadell Simó, o persona en qui delegui.
-Prestacions individuals SGP 2020/1473.Aprovar, de conformitat amb els informes de les treballadores i educadors Socials
de l’Ajuntament d’Argentona, les sol·licituds de varis ajuts econòmics, autoritzar,
disposar i reconèixer l’ obligació per import de 1.852,58 euros a favor de les
famílies i ordenar el pagament de l’ajut atorgat.
-Prestacions individuals SGP 2020/1540.Aprovar, de conformitat amb els informes de les treballadores i educadors socials
de l’Ajuntament d’Argentona, les sol·licituds de varis ajuts econòmics, autoritzar,
disposar i reconèixer l’ obligació per import de 1.726,16 euros a favor de les
famílies i i ordenar el pagament de l’ajut atorgat.
-Prestacions escolars SGP 2020-1463.Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a
prestacions escolars, reconèixer l’obligació per un import total de 1432,50 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.
-Justificacions prestacions escolars SGP 2020-1450.Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a
prestacions escolars, reconèixer l’obligació per un import total de 1410,00 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.
-Justificacions prestacions escolars SGP 2020-1312.Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a
prestacions escolars, reconèixer l’obligació per un import total de 460,70 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
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