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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 31 de juliol de 2020. 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1128/2020 de data 22 de juliol de 2020. 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educador Social el 

pagament a justificar de diferents ajuts per import de  de 520,00 euros a favor 

diverses persones  i requerir als beneficiaris de l’ajut rebut, la presentació de la 

justificació de la realització de l’ajut atorgat. 

 

RECURSOS ESCONÒMICS 

- Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic de l’escola bressol de 

diferents alumnes. 

Aprovar la devolució a la senyora S.G.  de l’import ingressat de 163,00€ 

corresponent al preu públic de la escola bressol del mes de juliol 2020, i 

compensar-la amb el deute pendent amb l’Ajuntament d’Argentona per import de 

14,27€. 

Aprovar la devolució a la senyora V.S de l’import ingressat de 163,00€ 

corresponent al preu públic d ela escola bressol del mes de juliol 2020 i 

compensar-la amb el deute pendent amb l’Ajuntament d’Argentona per import de 

207,05€. 

 

 URBANISME 

- Llicència urbanística d’obres expedient 2020/550.- 
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Concedir llicència urbanística d’obres a Solar profit Energy Services SL, per a la 

instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum. 

- Llicència urbanística d’obres expedient 2020/11.- 

Concedir llicència urbanística d’obres a M.R.F. per a la reparació de la coberta de 

Mas Cussany. 

- Modificació i/o ampliació llicència urbanística expedient d’obres 2017/662.- 

Autoritzar la modificació i/o ampliació de la llicència urbanística d’obres a H.B.V. 

per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 

 

PROPOSTES URGENTS 

- Devolució del preu d’entrades d’espectacles de la Sala ajornats amb motiu del 

decret d’Estat d’Alarma pel COVID-19.- 

Retornar el preu d eles entrades venudes dels espectacles “Concerto a tempo”, 

“Acorar”, “Un dia qualsevol” i “Eh Man Hé” per import total de 7.870,50€ a les 

persones que en van adquirir. 
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