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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 23 d’octubre de 2020.. 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1622/2020 de data 14 d’octubre 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, 

disposar i reconèixer per import de 379,95 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 275,00 euros a favor de 

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

- Decret núm. 1623/2020 de data 14 d’octubre de 2020. 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 890,50 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. 1624/2020 de data 14 d’octubre de 2020. 

Atorgar un ajut econòmic a diverses famílies per a poder fer front a les despeses 

d’activitats escolars i esportives, autoritzar i disposar per un import de 555,81 

euros i requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació de la 

realització de les activitats per compte dels beneficiari. 

- Decret núm. 1627/2020 de data 14 d’octubre de 2020. 

Atorgar un ajut econòmic a diverses famílies per a poder fer front a les despeses 

d’activitats escolars i esportives, autoritzar i disposar per un import de 579,25 
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euros i requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació de la 

realització de les activitats per compte dels beneficiari. 

- Decret núm. 1628/2020 de data 14 d’octubre de 2020. 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 136,25 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. 1631/2020 de data 14 d’octubre de 2020. 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 4.504,00 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. 1623/2020 de data 14 d’octubre de 2020. 

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

prestacions individuals, reconèixer l’obligació per import de 870,00 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. 1661/2020 de data 16 d’octubre 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, 

disposar, reconèixer i ordenar el pagament per import de 550,31 euros a favor de 

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

de les activitats. 

 

Resolució reclamació patrimonial, exp. 2692/2018.- 

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Luís 
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Alcalà Villaroya en representació de Adrià Alcalà Becerra en data 13 d’agost de 

2018 relativa als danys soferts en l’ull esquerre presumptament per l’impacte d’un 

petard en el correfoc celebrat en el marc de la Festa Major 2018, atenent a que no 

consta acreditat el nexe causal directe entre el funcionament normal o anormal 

del servei públic i el dany efectivament sofert i estimar les al·legacions presentades 

per Zurich Insurance PLC i Diables d’Argentona. 

 

Aprovació de l’assistència i la corresponent compensació econòmica dels membres 

tècnics que han participat com a membres del Jurat 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.- 

Aprovar l’assistència i la corresponent compensació econòmica dels membres 

tècnics que han participat com a membres del Jurat 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, 

arxiu i radio municipals d’Argentona, de conformitat amb el que s’indica en 

l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 7/09/2020. 

 

MOBILITAT 

Aclariment transmissió de la llicència núm. 2 de taxi i canvi de vehicle – 

2020/1309.- 

Confirmar l’autorització de la transmissió de llicència d’autotaxi número 2, del Sr. 

M.S.D.  al Sr. M.P.O especificant que l’anterior vehicle adscrit a la llicència era el 

vehicle Opel Astra matrícula 1...-..B. 

 

RECURSOS HUMANS 

Sol·licituds bestretes.- 
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Atorgar a una funcionaria d'aquesta Corporació , en les condicions de l’article 48 

de l’Acord sobre condicions comuns del personal del serveis de l’Ajuntament 

d’Argentona, una bestreta sense interès per import de MIL EUROS (1.000,00 EUR), 

a retornar en catorze mensualitats en la forma reglamentària i amb càrrec al 

concepte no pressupostari 10050. 

Reconeixement de serveis prestats de la treballadora EFG.- 

A l’empara del que disposa la Llei 70/1978 de 26 de desembre, reconèixer a la 

treballadora, senyora Elisenda Fernandez Guillen, Locutora, els serveis prestats a 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha prestat serveis com a Redactora, durant un 

període de 2 anys i 11 mesos, grup C1, a l’Ajuntament de Vallromanes durant un 

període de 5 mesos i 28 dies com a periodista, grup A1, i a l’Ajuntament 

d’Argentona per un període de 5 anys, 5 mesos i 28 dies tenint el dret a percebre 

un trienni del grup C2. Reconèixer així mateix que com a conseqüència de 

l’anterior acord, el venciment del tercer trienni serà en data 12-12-2020. 

 

URBANISME 

Llicència urbanística d'obres expedient 2019/3243.- 

Concedir llicència urbanística d'obres a MFM i MLLL, per a la construcció 

d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer del Pi Gros d’aquest municipi, formulada en 

data 14 d’octubre de 2019, de conformitat amb el projecte tècnic, redactat. 

Desistiment d’una llicència ambiental.- 

Donar per desistida a Phoenix Teefactory, SL de la sol·licitud de llicència ambiental 

sol·licitada per a una indústria d’estampació al carrer Garbí d’argentona, de 

Conformitat amb la motivació continguda en la part expositiva de la present 

resolució. 

Desistiment d’una llicència de parcel·lació.- 
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Donar per desistit a ALLG de la sol·licitud de llicència de parcel·lació per segregar 

una porció d’una finca existent en dos finques al carrer de Carles Buïgas i Sans, 

1/Polígon 12 parcel.la 67 del cadastre de rústega d’aquest municipi, presentada en 

data 29 de març de 2019, de conformitat amb la motivació continguda en la part 

expositiva de la present resolució. 

Llicència urbanística d'obres expedient 2019/1373.- 

Concedir llicència urbanística d'obres a Anna Caparrós Bernad per a la construcció 

d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer del Camí del Mal Pas, 16A, d’aquest municipi, 

formulada en data 3 d’abril de 2019, de conformitat amb el projecte Bàsic Refós 

presentat en data de registre 24/09/2020. 

 

PROPOSTES URGENTS 

Resolució reclamació patrimonial, exp. 3721/2018.- 

Estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 

ECM, i reconèixer-li el dret a percebre una indemnització pecuniària de 12.644,88 

euros, a satisfer en concepte d’indemnització, corresponent al 50% de la quantia 

reclamada per concurrència de responsabilitats, en concepte de danys soferts al 

caure al carrer Dr. Farrero, davant del núm. 30, d’Argentona. 
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