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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 20 de juny de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Modificar l’hora de celebració de la Junta de Govern Local que passarà a celebrar sessió 

ordinària cada setmana, els dimarts a les 17.00 hores: en cas d’ésser festiu, s’ajornarà la 

sessió al següent dia hàbil. La primera Junta de Govern Local ordinària amb aquesta 

periodicitat se celebrarà el dia 27 de juny del 2017 a les 17.00 hores. Les següents sessions 

se celebraran d’acord amb allò establert en el punt anterior. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educadors Socials de 

l'Ajuntament unes sol·licituds d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer obligacions 

per import de 172,51 € i 385 €, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent 

pressupost municipal, ordenar el seu pagament, donar compte de la resolució en la sessió 

següent de la Junta de Govern Local i notificar en deguda forma els anteriors acords als 

interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Assumir els crèdits a favor d’algunes empreses, corresponents a prestacions individuals 

degudament justificades, reconèixer l’obligació per un import de 116 € amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, realitzar el pagament per compte 

dels beneficiaris a les empreses i notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria–

Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Reconèixer l’obligació a favor d’un seguit de persones detallades per import de 5263,25 € i 

notificar els precedents acords als Serveis de Tresoreria–Comptabilitat als efectes 

escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar definitivament el projecte executiu de la Subfase 2.2 de la Fase II del projecte 

d’execució de la rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch i publicar-lo mitjançant edicte al 

BOP i a la Seu Electrònica Municipal. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 
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- Rectificar l’errada material existent en l’últim paràgraf de la clàusula 3 del plec de 

clàusules administratives particular que regeixen el contracte de serveis de manteniment 

de l’enllumenat públic, semàfor, pilona i control energètic en el terme municipal 

d’Argentona, on diu: “... El valor estimat del contracte és de 1.830.860 euros (preu 

manteniment, pròrrogues, preus unitaris i modificacions per 3 anys...”, ha de dir: “... El valor 

estimat del contracte és de 1.830.860,16 euros (preu manteniment, pròrrogues, preus 

unitaris i modificacions per 3 anys...”, donar compte del precedent acord en el perfil del 

contractant i a la Comissió Informativa de Serveis Territorials en la primera sessió que 

celebri per la seva ratificació. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017/8 amb les quanties i amb càrrec a un 

seguit de partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació  

(ADO) per un import total de 22.391,26 € a favor dels tercers i pels conceptes també 

relacionats, reconèixer l’obligació (O) per un import total de 26.740,31 € a favor dels tercers 

i pels conceptes també relacionats. Donar compte dels precedents acords als serveis 

d’Intervenció i de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Concedir una pròrroga per acabar unes obres de reforma i ampliació d’un edifici. La 

present pròrroga de la llicència d’obres es concedeix sense perjudici de tercers i salvant el 

dret de propietat de conformitat amb el projecte presentat, la legislació vigent, normes 

urbanístiques generals i particulars de la zona de situació, condicions especials 

ressenyades en els informes emesos i contingudes a la llicència atorgada quedant 

supeditada a les mateixes condicions de la llicència anterior, advertir a la persona 

interessada que la liquidació tributària derivada d’aquesta resolució s’aprovarà de manera 

independent i es notificarà en el moment oportú donat que pel Ple Corporatiu en sessió de 

data 14 de desembre de 2007 es va delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara d’allò 

previst a l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les funcions de liquidació, inspecció i 

recaptació dels tributs de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa per 

expedició de documents administratius, llicències municipals d’obres i plaques d’obres i 

notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 
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- Concedir una llicència d'obres a VIÑALS SOLER, S.L., per a l’ampliació d’una nau industrial. 

La present llicència es concedeix sense perjudici de tercers i salvant el dret de propietat de 

conformitat amb el projecte presentat, la legislació vigent, normes urbanístiques generals i 

particulars de la zona de situació, condicions especials ressenyades en els informes 

emesos i contingudes a la llicència a les condicions generals que s'adjunten a la present 

llicència, advertir a la persona interessada que la liquidació tributària derivada d’aquesta 

resolució s’aprovarà de manera independent i es notificarà en el moment oportú donat 

que pel Ple Corporatiu en sessió de data 14 de desembre de 2007 es va delegar en la 

Diputació de Barcelona, a l’empara d’allò previst a l’article 7.1 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 

les funcions de liquidació, inspecció i recaptació dels tributs de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres i taxa per expedició de documents administratius, 

llicències municipals d’obres i plaques d’obres, aprovar la liquidació de la taxa per ocupació 

de la volada de la via pública durant un termini de 6 mesos per import de 705,66 € i 

notificar aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

 

 

 

 


