
 
 

 
c. Gran, 59 - 08310 Argentona - telèfon 93 797 49 00 - fax 93 797 08 00 - a/e: argentona@argentona.cat - NIF P-0800900-C 

 

1 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 25 de juliol de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Concedir als alumnes detallats, les bonificacions del preu públic per la prestació del servei 

d’escola bressol municipal per al curs 2017-2018, exercici 2017, d’acord amb la puntuació 

obtinguda i el barem establert a l’ordenança núm. 67, reguladora del preu públic per la 

prestació del servei d’escola bressol municipal i l’annex 1 de l’ordenança general de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i notificar els 

precedents acords als interessats i als Serveis de Tresoreria–Comptabilitat als efectes 

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

- Autoritzar l’ampliació d’un gual que passa de 3,50 m. a 4,50 m, amb el compliment de les 

següents condicions: 

- L’amplada admesa de gual serà de 4,50 metres. 

- S’haurà de col·locar la placa de gual facilitada per l’Ajuntament. 

- No es pintarà la vorada ni la vorera. La brigada municipal marcarà el gual amb 

les marques corresponents a la calçada. 

Advertir a la persona interessada que la liquidació tributària pel que fa a la taxa per 

entrada de vehicles derivada d’aquest acord s’aprovarà de manera independent i es 

notificarà en el moment oportú i notificar la resolució a la persona interessada i a 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència de gual, aprovar la liquidació taxa de 48,99 

€ en concepte de transmissió de llicència de gual permanent i notificar els acords als 

interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona als efectes 

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

- Concedir a Promociones Molina Cinco, S.L., la llicència municipal per a la instal.lació de 

gual per a ús de garatge per a la finca situada al C. Enric Granados, 4-6 amb el compliment 

de les següents condicions: 
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- L’amplada admesa de gual serà de 3,50 metres. 

- No és permesa la construcció de rampes, instal·lació provisional d’elements 

mòbils, col·locació de rajoles o similars. 

- S’haurà de col·locar la placa de gual facilitada per l’Ajuntament en lloc visible. 

- No es pintarà la vorada ni la vorera. La brigada municipal marcarà el gual amb 

les marques corresponents a la calçada. 

- Aprovar la liquidació de la taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 69,58 

euros en concepte de taxa de concessió de llicència, advertir a la persona interessada que 

la liquidació tributària pel que fa a la taxa per entrada de vehicles derivada d’aquest acord 

s’aprovarà de manera independent i es notificarà en el moment opotú i notificar la 

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

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

- Concedir una llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 

metres, amb el compliment de les següents condicions: 

- L’amplada admesa de gual serà de 3,50 metres. 

- No és permesa la construcció de rampes, instal·lació provisional d’elements 

mòbils, col·locació de rajoles o similars. 

- S’haurà de col·locar la placa de gual facilitada per l’Ajuntament en lloc visible. 

- No es pintarà la vorada ni la vorera. La brigada municipal marcarà el gual amb 

les marques corresponents a la calçada. 

Aprovar la liquidació d’una taxa de 69,58 € en concepte de taxa de concessió de llicència, 

advertir a la persona interessada que la liquidació tributària pel que fa a la taxa per 

entrada de vehicles derivada d’aquest acord s’aprovarà de manera independent i es 

notificarà en el moment oportú 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. 

- Concedir una llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 4,50 

metres, amb el compliment de les següents condicions: 

- L’amplada admesa de gual serà de 4,50 metres. 

- No és permesa la construcció de rampes, instal·lació provisional d’elements 

mòbils, col·locació de rajoles o similars. 
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- S’haurà de col·locar la placa de gual facilitada per l’Ajuntament en lloc visible. 

- No es pintarà la vorada ni la vorera. La brigada municipal marcarà el gual amb 

les marques corresponents a la calçada. 

Aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 69,58 € en 

concepte de taxa de concessió de llicència, advertir a la persona interessada que la 

liquidació tributària pel que fa a la taxa per entrada de vehicles derivada d’aquest acord 

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

- Aprovar la certificació d’obra nº 5 de les obres incloses a la Fase II.2 (carrer Joan Vilanova) 

del Text refós per a la urbanització del Barri de Sant Miquel del Cros, reconèixer l’obligació 

per import 52.273,83€ corresponent a la factura nº 274 emesa per Civil Stone, SLU i 

derivada de la certificació d’obra nº 5 i ordenar el pagament amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 121-2311-60100 del pressupost de l’exercici 2017. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017/13 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 114.707,65€ a favor dels tercers i pels conceptes també 

relacionats, reconèixer l’obligació (O) per un import total de 201.708,97€ 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. 

- Aprovar el Pla d’Autoprotecció (PAU) de la Festa Major Sant Domingo i la Festa de la 

ceràmica i terrissa d’Argentona, del PAU comunicat en data 17/02/2016 i notificar els 

acords anteriors a la Diputació de Barcelona als efectes procedents. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Concedir a l’empresa Construcciones y Servicios FAUS, SA un termini improrrogable de 

CINC dies hàbils a comptar des de la notificació del present acord per subsanar la 

documentació requerida, advertir que transcorregut aquest termini sense haver aportat la 

documentació o en cas que aquesta no es consideri suficient, s’entendrà que retira la seva 

oferta, amb les conseqüències que això pugui comportar i donar compte d’aquest acord a 

la propera Comissió Informativa. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 


