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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 26 de gener de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

RECURSOS ECONÒMICS 

- Modificació del padró del servei de teleassistència, exercici 2017 

Incloure en el padró de teleassistència per a l’exercici 2017 els interessats indicats 
en la part expositiva i ampliar per import de 1.228,64 euros el padró del 2017 i 
amb efectes a 31 de desembre de 2017. L’import final del padró és de 14.237,54, 
una vegada incorporades les noves altes. 

- Bonificacions del preu públic per la prestació del servei de teleassistència 

Concedir, d’acord amb la part expositiva i amb l’informe d’intervenció, 
bonificacions en concepte de preu públic pel servei de teleassistència, impartit per 
l’àrea de serveis socials. 

- Justificació prestacions escolars Exp. 2018/65 

Assumir els crèdits a favor dd’un seguit d’empreses, corresponents a prestacions 
individuals degudament justificades. Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior 
acord, per un import total de 3004,91 a càrrec de les corresponents autoritzacions 
i disposicions de la despesa aplicades a la partida 340-231-48001 del vigent 
pressupost municipal, i realitzar el pagament dels esmentats ajuts per compte dels 
beneficiaris a les empreses que han subministrat el producte objecte de l’ajut 
concedit. 

- Devolució fiances Exp. 2282/2016 

Retornar a la Fundació CEO MARESEME amb NIF G58376872 la quantitat de 
3486,84 Euros dipositada a la tresoreria municipal en concepte de fiança per 
garantir la correcte gestió de residus de les obres amb núm. d’expedient 
2282/2016 (Núm. Operación 320170000555). 

- Devolució fiances Exp. 538/2017 

Retornar la quantitat de 540,00 Euros dipositada a la tresoreria municipal en 
concepte de fiança per garantir la correcte gestió de residus de les obres amb 
núm. d’expedient 538/2017 (Núm. operació 320170002846). 
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URBANISME 

- Llicències d’obres exp. 124 2017 

Concedir llicència d'obres a FLECA CASAS SL amb CIF B60820750 per a l’adequació 
interior d’un local. 

- Llicències d’obres exp. 341 2017 

Concedir llicència d'obres a VELCRO EUROPE, SA per al reforç estructural de la 
coberta de la nau Urdit-Encoladora situada al Km. 5,8 de la Carretera Mataró-
Granollers d’Argentona. 

- Llicències d’obres exp. 517 2017 

Concedir llicència d'obres a INMOBILIARIA CERUSA, SL amb CIF B08345787 per a 
per a la reforma interior d’un habitatge. 

- Llicències d’obres exp. 1356 2017 

Concedir llicència d'obres per a la rehabilitació del terra de la planta primera i la 
coberta d’un edifici entre mitgeres. 

- Llicències d’obres exp. 1363 2017 

Concedir llicència d'obres per a l’obertura d’una finestra en la façana principal i 
l’ampliació d’un pas a l’interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. 

- Llicències d’obres exp. 1945 2017 

Concedir llicència d'obres per a la rehabilitació estructural de part del sostre d’una 
planta baixa. 

- Denegació de llicència municipal expt. núm. 715/2017 

Denegar la sol·licitud de la llicència d’obres per ALEMANIA 15 SL, referent a la 
reforma i ampliació d’un edifici en testera consistent en la reforma de la planta 
primera, la reforma i ampliació de la planta segona, la realització d’una coberta a 
dues aigües sobre la planta segona, en substitució de la coberta plana existent, i la 
modificació d’algunes obertures de façana. 

- Llicència segregació de finques 

Concedir llicència municipal de segregació i agrupació. 

 

 

PROPOSTES URGENTS 
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- Relació de despeses 2018/1 

Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2018/1, autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació (ADO) per un import total de 46.506,31€ i reconèixer 
l’obligació (O) per un import total de 16.168,44€. 

- Participació al programa Treball i Formació – TSF2162/2017 

Aprovar la participació en el Programa de Treball i Formació TSF2162/2017 per tal 
que l’Ajuntament d’Argentona demani al Consell Comarcal del Maresme la 
col·laboració per a sol·licitar un pintor durant 6 mesos i un altre durant 12 mesos 
amb un sou brut mensual de 1.000€ mes les prorrates de les pagues extres i 
indemnitzacions de quantia equivalent a 12 dies de sou per cada any de servei. 
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