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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 12 de desembre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

Transferir al Museu del Càntir l’import de diverses subvencions 

Primer.- Deixar sense efectes l’acord près per ja la Junta de Govern Local de 17 de 
novembre de 2017 al punt 2.4 ja que el text a aprovar era erroni. 

Segon.- Transferir al Museu del Càntir d’Argentona la quantitat total de 7.820,00 
Euros corresponen a diverses subvencions sol·licitades pel propi Museu a través 
de l’Ajuntament i que la Diputació de Barcelona ha ingressat a la tresoreria de 
l’Ajuntament d’Argentona segons el següent detall: 

4 d’abril de     2017 2.591,00 Euros Accions àmbit fires i comerç 

20 de juny de 2017    3.000,00 Euros  16/Y/219027 Nova web 

26 de juliol de 2017    2.229,00 Euros  16/Y/222215 Gestió sostenible 

Tercer.- La transferència es farà amb càrrec al compte no pressupostari 30002 
Ingressos en comptes operatius pendents d’aplicació. 

Quart.- Notificar al Museu del Càntir i als serveis de tresoreria–comptabilitat, als 
efectes escaients. 

 

Devolució fiances Exp. 2016/433 

Primer.- Retornar a l’empresa Promociones Molina Cinco, S.L, amb NIF B62124235, 
les següents fiances: 

Fiança per la correcta gestió de residus d’excavació 4884,00Euros (Núm. op. 
320160002813) 

Fiança per la correcta gestió de residus 1911,60 Euros (Núm. op. 320160002814) 

Segon.- La devolució de les fiances es faran amb càrrec al concepte no 
pressupostari 20080-fiances execució obres particulars. 

Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat i als Serveis de Tresoreria – Comptabilitat als 

efectes escaients. 
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Devolució fiances Exp. 511/2014 

Primer.- Retornar a l’empresa Vialitat y Serveis, SLU amb NIF B64311913, l’aval 
dipositat a la tresoreria municipal com a garantia per respondre a les obligacions 
derivades del “contracte del servei de manteniment i conservació de la via pública”, 
per import de 6000€ (núm. operació 320140002624). 

Segon.- La devolució de les fiances es farà amb càrrec al concepte no 
pressupostari 70800-Altres valors en dipòsit. 

Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat i als Serveis de Tresoreria – Comptabilitat als 
efectes escaients. 

 

 

URBANISME 

Aprovació certificació primera del projecte obres incloses en el projecte executiu 
de la subfase 2.2 (actuacions en l’envoltant exterior) de la Fase II del projecte 
executiu de la rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 

Primer.- Aprovar la certificació primera del projecte d’obres incloses en el projecte 
executiu de la subfase 2.2 (actuacions en l’envoltant exterior) de la Fase II del 
projecte executiu de la rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch, presentada per la 
empresa NOVANTIA INTEGRAL SL per un import de 50.405,80€ (inclòs 21% IVA). 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivades de l’anterior 
acord a càrrec de l’aplicació pressupostària 315-336-68200 del vigent pressupost 
municipal. 

Tercer.- Ordenar el pagament d ela factura 02.17.000121 de data 20 de novembre 
de 2017 

Quart.- Notificar aquest acord als interessats i als SSEE de la Corporació. 

 

 

PROPOSTES URGENTS 

Sol.licitud ajuts del programa complementari de reforma i millora d’equipaments 
locals, en el marc del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els ajuts previstos en les línies de 
suport 1”Equipaments culturals”, 3 “Equipaments educatius”, i 4 “Equipaments 
esportius” del programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per les actuacions 
ordenades de major a menor prioritat: 
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Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els ajuts previstos en la línia de 
suport 5 “Equipaments singulars i elements patrimonials”, del programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per les actuacions següents: 

 
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona els ajuts previstos en la línia de 
suport 6 “Mercats”, del programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per 
les actuacions següents:  

 
Quart.- Autoritzar a l’Alcalde i/o a la Secretària de la Corporació perquè puguin 
signar i presentar les sol.licituds a través del Portal de tràmits dels ens locals i 
altres administracions de la Diputació de Barcelona. 
 

Denegació de llicència municipal expt. núm. 714/2017 

Primer.- Denegar la sol·licitud de la llicència d’obres presentada en data 21 d’abril 
de 2017 pel senyor Enric Garcia i Pera consistents en l’ampliació d’un edifici entre 
mitgeres amb la construcció d’una planta golfes sobre part del terrat existent al 
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carrer Cabanyes, número 7 d’Argentona, de conformitat amb els antecedents en la 
part expositiva del present acord. 

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’organisme de 
Gestió tributaria de la Diputació de Barcelona. 

 

Deixar sense efecte la llicència de gual – 1455/2017 

Primer.- Desestimar una ALTA DE GUAL PERMANENT. 

Segon.- Notificar els acords a l'interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona als efectes escaients. 

 

Baixa de llicència de gual – 2046/2017 

Primer.- Donar de BAIXA UN GUAL PERMANENT. 

Segon.- Notificar els acords a l'interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona als efectes escaients. 


