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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 29 de desembre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

Justificació prestacions individuals 

Primer.- Assumir els crèdits a favor d’un seguit d’empreses, corresponents a 
prestacions individuals degudament justificades. 

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 
900 €, a càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa 
aplicades a la partida 340-231-48000 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. 

Tercer.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als 
efectes escaients. 

 

Justificacions prestacions escolars 

Primer.- Assumir els crèdits a favor d’un seguit d’empreses, corresponents a 
prestacions individuals degudament justificades. 

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 
13.038,73 €, 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. 

Tercer.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria – Comptabilitat 
als efectes escaients. 

 

Devolució fiances 

Primer.- Retornar la quantitat de 120,00 Euros dipositada a la tresoreria municipal 
en concepte de fiança per garantir la correcte gestió de residus d’unes obres. 

Segon.- La devolució de les fiances es farà amb càrrec al concepte no 
pressupostari 20080- Fiances excució obres particulars. 

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

Primer.- Retornar la quantitat de 450,00 Euros dipositada a la tresoreria municipal 
en concepte de fiança per garantir la correcte gestió de residus. 

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. 

 

 

URBANISME 

Aprovació de la certificació única i de liquidació en relació a les obres memòria 
valorada canvi d’ascensor de l’Ajuntament del carrer Gran número 59 

Primer.- Aprovar la certificació única i liquidació de la obres memòria valorada 
canvi d’ascensor de l’Ajuntament del carrer Gran número 59, presentada per la 
empresa Acresa Cardellach SL per un import de 35.335,63  € (IVA inclòs). 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivades de l’anterior 
acord a càrrec de l’aplicació pressupostària 201-920-63300 del vigent pressupost 
municipal. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 

 

Aprovació certificació primera de les obres incloses en la memòria valorada per a 
l’adequació interior del pavelló vell Lot 2 - pintura 

Primer - Aprovar la certificació primera de les obres incloses en la memòria 
valorada per a l’adequació interior del pavelló vell Lot 2-pintura, per un import 330-
342-62200 € (IVA inclòs). 

Segon - Traslladar còpia del precedent acord a la persona interessada, i als Serveis 
d'Intervenció i Tresoreria Comptabilitat, als efectes escaients. 

Tercer.- Reconèixer l’obligació per l’import de 35.999,90 € (IVA inclòs), a favor de 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. a càrrec de la partida 330-342-62200 del 
vigent pressupost municipal. 
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Aprovació certificació primera, última i de liquidació de les obres incloses en la 
memòria valorada per a l’adequació interior del pavelló vell Lot 4-megafonia 

Primer - Aprovar la certificació primera, última i de liquidació de les obres incloses 
en la memòria valorada per a l’adequació interior del pavelló vell lot 4-megafonia, 
per un import de 11.136,00 € (IVA inclòs). 

Segon - Traslladar còpia del precedent acord a la persona interessada, i als Serveis 
d'Intervenció i Tresoreria Comptabilitat, als efectes escaients. 

Tercer.- Reconèixer l’obligació per l’import de 11.136,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la 
partida 330-342-62200 del vigent pressupost municipal. 

 

Aprovació certificació segona, última i de liquidació de les obres incloses a la 
memòria valorada per a la millora acústica de diferents espais de l’escola Les Fonts 

Primer - Aprovar la certificació segona, última i de liquidació de les obres incloses a 
la memòria valorada per a la millora acústica de diferents espais de l’escola Les 
Fonts, per un import 33.376,82 € (IVA inclòs). 

Segon - Traslladar còpia del precedent acord a la persona interessada, i als Serveis 
d'Intervenció i Tresoreria Comptabilitat, als efectes escaients. 

Tercer.- Reconèixer l’obligació per l’import de 33.376,82 € (IVA inclòs), a favor de 
DBPLUS ACOUSTIC ADVISORS, SL a càrrec de la partida 324-323-63200 del vigent 
pressupost municipal. 

 

 

MEDI AMBIENT 

Aprovació despesa relativa a l’execució del programa anual del Pla Municipal de 
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) per a l’any 2017 

Primer.- Aprovar el programa anual del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals (PPI) per a l’any 2017, i la seva justificació econòmica, per a la gestió i 
l’execució del Pla durant l’exercici 2017. 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 2.231,32 Eur., 
relatius a l’execució del PPI, derivada dels presents acords, pel que fa a l’exercici 
2017, amb càrrec a la partida 440-170-48902 del vigent pressupost municipal. 

Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
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PROPOSTES URGENTS 

Aprovació certificació única i de liquidació en relació a les obres d’adequació 
instal·lacions SEMPRE 

Primer.- Aprovar la certificació d’obra única de les obres d’adequació instal·lacions 
SEMPRE, per un import de 14.910,29 € (IVA inclòs). 

Segon.- Reconèixer la obligació per import 14.910,29 € (IVA inclòs) corresponent a 
la factura núm. 0100000559, de data 30 de novembre de 2017, emesa per 
ELECTRICITAT BOQUET, S.L., amb NIF núm. B62145503 i derivada de la certificació 
d’obra. 

Tercer.- Ordenar el pagament de la factura referida en el punt segon per import de 
14.910,29 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 202-920-63200 del 
pressupost de l’exercici 2017. 

 

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

Primer.- Aprovar la proposta de preus contradictoris presentada en data 22 de 
desembre de 2017, per la empresa NOVANTIA INTEGRAL SL per les 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, obres 
per import de 49.820,00€ (iva inclòs). 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats i als SSEE de la corporació. 

 

Sol·licitud de pròrroga per execució i justificació de la subvenció Sol·licitud 
Prevenciò de residus  

Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya pròrroga per l’execució i 
justificació 

de la subvenció concedida pel Pla de prevenció de residus municipals d’Argentona. 

Segon.- Requerir a la secretària municipal per la signatura de la documentació 
preparada pel tècnic de medi ambient i que consta a l’expedient, a presentar a 
través del portal eacat. 


