JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària de data 24 de juliol de 2020.
EXTRACTE D’ACORDS
MOBILITAT
- Transmissió DE LA LLICÈNCIA NÚM.2 DE TAXI I CANVI DE VEHICLE – 2020/1309.Autoritzar la transmissió de llicència núm. 2 d’autotaxi de M.S.S. a M.P.O.

URBANISME
-Llicència urbanística d’obres expedient 2019/2242.Concedir llicència urbanística d’obres a J.B.T. per a reforma de coberta a habitatge.
-Llicència urbanística d’obres expedient 2019/3305.Concedir llicència urbanística d’obres a C.F.S. per a rehabilitació de façana.

ESPAI PÚBLIC.-Transmissió dret funerari de provisional a definitiu-2020/1615.
Autoritzar la conversió del dret funerari provisional a definitiu sobre el nínxol
número 173, de la secció segona, del cementiri municipal d’Argentona a favor de
N.LL.G. fins al 25 de setembre de 2061.
-Concessió dret funerari per a 25 anys del nínxol 119 Clarà i làpida-2020/1765.Concedir el dret funerari per a període de 25 anys, a partir del 6 de juliol de 2020,
sobre el nínxol número 119 del cementiri municipal de la Vall de Clarà a R.T.G.
-Concessió llicència ocupació via pública amb contenidor-2020/1227.Atorgar llicència d’ocupació del domini públic a J.H.L. per termini de 60 dies per a la
col·locació d’un contenidor.
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SERVEIS SOCIALS
-Justificacions prestacions escolars.
Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a
prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 520,00 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.
-Prestacions individuals exp. 2020-1754.Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educador social de
l’Ajuntament d’Argentona, les sol·licituds de varis ajuts econòmics, autoritzar, i
disposar per import de 457,71 euros a favor de les entitats i 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 91,31 euros a favor de les famílies i
ordenar el pagament de l’ajut atorgat.
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