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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 4 de setembre de 2020. 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

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

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

l’Ajuntament d’Argentona, les sol·licituds de varis ajuts econòmics, aprovar el 

pagament a justificar dels esmentats ajuts i requerir a les persones beneficiàries la 

justificació de la realització dels ajuts concedits. 

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

dels alumnes indicats en informe tècnic d’educació de data 16 de juliol de 2020. 

 Aprovar la devolució de l’import ingressat per les famílies en concepte de preu 

púbic del servei d’escola bressol, mensualitat de juliol de 2020, amb motiu 

excepcional de baixa del servei d’escola bressol municipal. 

  

URBANISME. 

 -Llicència urbanística d'obres expedient 2020/550. 

 Concedir llicencia urbanística d'obres a Solar Profit Energy Services, S.L per a la 

instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum al passeig de la 

República, 53 d’aquest municipi. 

-Llicència urbanística d'obres expedient 2020/11. 

Concedir llicència urbanística d'obres a M.R.F. amb NIF- XX.XXX.170F per a la 

reparació de la coberta del Mas Cussany a la finca emplaçada a Can Boba al Sector 

Can Cros, 8 d’aquest municipi,  
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-Modificació i/o ampliació llicència urbanística d'obres expedient 2017/662. 

Autoritzar la modificació i/o ampliació de la llicència urbanística d'obres exp. 

2017/662 a H.B.V. amb NIF XX.XX.062L, atorgada per la Junta de Govern Local en 

data 12 de setembre de 2017, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i 

piscina al carrer Antoni de Moragas i Gallissà, 2, d’aquest municipi. 

 

PROPOSTES URGENTS.- 

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

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

Retornar el preu de les entrades venudes dels espectacles “Concerto a Tempo”, 

“Acorar”, “Un dia qualsevol” i “Eh man Hé” per import total de 7.870,50 Euros a 

cadascuna de les persones que en va adquirir. 

 

 

 

 

 - Decret núm. 550/2020 de data 23 de març de 2020. 

 

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. 

- Decret núm. 551/2020 de data 23 de març de 2020. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 290,00 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. 
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- Decret núm. 552/2020 de data 23 de març de 2020. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions escolars, reconèixer l’obligació per import de 168,75 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. 

- Decret núm. 553/2020 de data 23 de març de 2020. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 405,00 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. 

- Decret núm. 571/2020 de data 24 de març de 2020. 

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 580,00 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.   

- Decret núm. 573/2020 de data 24 de març de 2020. 

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 4.224,00 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 2.921,47 euros a favor de 

les famílies i ordenar el pagament de l’ajut atorgat. 

- Decret núm. 584/2020 de data 30 de març de 2020. 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educador social de 

l’Ajuntament d’Argentona, les sol·licituds de varis ajuts econòmics, autoritzar, 
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disposar i ordenar el pagament per import de 1.250,00 euros a favor de les 

entitats i requerir a les entitats la presentació de la justificació de la realització de 

les activitats. 

-Decret núm. 588/2020 de data 31 de arç de 2020. 

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 1.004,20 euros a favor de les famílies 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 700,00 euros a favor de 

les entitats i ordenar el pagament de l’ajut atorgat. 

-Decret núm. 607/2020 de data 8 d’abril de 2020. 

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 755,00 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 535,33 euros a favor de les famílies i 

ordenar el pagament de l’ajut atorgat. 

-Decret núm. 617/2020 de data 20 d’abril de 2020. 

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 930,00 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 620,00 euros a favor de les famílies i 

ordenar el pagament de l’ajut atorgat. 

-Decret núm. 620/2020 de data 22 d’abril de 2020. 
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Continuar amb la tramitació de l’expedient administratiu 2017/1500 i autoritzar la 

modificació i/o ampliació de la llicència urbanística d’obres corresponent a 

l’esmentat expedient. 

-Decret núm. 629/2020 de data 27 d’abril de 2020. 

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 1.444,00 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 720,03 euros a favor de 

les famílies i ordenar el pagament de l’ajut atorgat. 

-Decret núm. 635/2020 de data 29 d’abril de 2020. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 85,00 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. 

-Decret núm. 637/2020 de data 29 d’abril de 2020. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 270,00 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. 

-Decret núm. 638/2020 de data 29 d’abril de 2020. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 99,00 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. 

-Decret núm. 640/2020 de data 29 d’abril de 2020. 
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Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a 

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import 115,50 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. 

-Decret núm. 646/2020 de data 4 de maig de 2020. 

Atorgar varis ajuts econòmics a diverses famílies, autoritzar, i disposar per import 

de 3.340,45 euros a favor de les entitats i requerir a les entitats la presentació de la 

justificació de la realització de les activitats de l’ajut concedit. 

-Decret núm. 645/2020 de data 6 de maig de 2020. 

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 1.805,00 euros a favor de les famílies 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 422,44 euros a favor de 

les famílies i ordenar el pagament de l’ajut atorgat. 

-Modificació de l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2017.  

Modificar la oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament corresponent a 

l’exercici 2017.  
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