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ACTA NÚM. 9
Sessió ordinària de data 14 de maig de 2021.-

JUNTA DE GOVERN LOCAL NUM. 9

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en data
14 de maig de 2021

Vila d′Argentona, comarca del Maresme, 14 de maig de 2021 es reuneixen a la Casa
Consistorial, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria de la Junta de
Govern Local, els següents membres de la mateixa:
Alcaldessa-Presidenta.- GEORGINA SABADELL SIMÓ

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Assisteixen així mateix.JOAQUIM PEREJOAN HERNANDEZ
ÀNGEL PUIG BOLTÀ
S’inicia la sessió a les 09:04 hores i existint el quòrum de constitució que estableix l’article
113.c) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
la presidència declara oberta la sessió sota el següent ordre del dia:
1. ALCALDIA.- 1.1) Acta anterior (núm.8).-
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Secretària.- MIRIAM TENAS I CAMPS

Degudament conegut, pels regidors assistents, l’esborrany de l’acta anterior (núm. 8 de
data 23 d’abril de 2021) aquesta fedatària demana si hi ha quelcom a rectificar, i no
havent-se trobat cap errada material o de fet, s’aprova l’esborrany per unanimitat i sense
esmenes.
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AGNÈS CABOT NAVARRO
PERE ESPELT LLEONART
JOAN MARIA PASCUAL MARTÍ
MONTSERRAT CERVANTES CODINA
PERE MÓRA JUVINYÀ

1.2) Despatx ordinari.-
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Regidors assistents.-
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Es dóna compte de la següent documentació:
- Sentència 1813/2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala ContenciósAdministratiu secció 5a, dictada en el recurs d’apel·lació 156/2020. Desestimant el recurs
d’apel·lació interposat contra la resolució de 22 de març de 2018, en relació a l’expedient
155/2018.
- Sentència 170/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona,
dictada en el procediment ordinari 197/2019-B. Desestimant el recurs interposat contra
la denegació de llicència d’obres carrer Gegants, 1. (Can Guri)
- Providència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala ContenciósAdministratiu secció 5a, dictada en el Recurs Ordinari 236/2018, relativa a la reclamació a
la Generalitat de Catalunya en relació al servei d’escola bressol.
Els regidors assistents es donen per assabentats.

La Junta de Govern Local acorda donar conformitat a la proposta del lletrat relativa a

Estat d'elaboració: Original

Es dóna compte de la següent proposta:

Origen: Origen administració

De conformitat amb allò previst a la legalitat vigent, dec donar compte a la Junta de
Govern Local dels següents decrets d’Alcaldia:
Decret núm. 2021/685 de data 19/04/2021
“”
Atès que l’ empresa que ha prestat els serveis dels ajuts atorgats ha presentat la
corresponent justificació i vistos l’ informe del tècnic de serveis socials que literalment diu:
2021/705 /SERVEIS SOCIALS
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1.3) Donar compte expressa a la Junta de Govern Local de Decrets d’Alcaldia
aprovats des del 17/04/2021 al 07/05/2021.

INFORME SOCIAL
JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIÓ INDIVIDUAL
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recolzar la qüestió plantejada.
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Alcaldessa

Vista la instància número - GENTR - 2021 – 2380 presentada per Centre professional de
neuropsicologia infantil del Maresme en que justifica les prestacions individuals per
tractament psicològic per VIDO
concedides en expedient administratiu número
2020/2736
REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

LLCL

****8097**

RLLS

TRACTAMENT

IMPORT
8€

TOTAL

8.00

INFORMO


Que la justificació correspon a la prestació concedida.



Que la justificació l’ha presentada la representant legal/persona habilitada en nom de

l’entitat.


Que la prestació es justifiquen un mes natural fora de l’any natural/període de justificació

atorgat

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

i vist l’informe de la interventora, de 15 d’abril de 2021, pel qual s’informe favorbalement si bé es
realtizen observacions, vinc a decretar el següent:



La sotasignat considera que la justificació s’ajusta a les condicions de l’atorgament de la

prestació i a la normativa reguladora.
Per tot l’exposat es dóna la conformitat a la justificació de la prestació”

Primer.- Assumir els crèdits a favor de les empreses que es detallen a continuació,
corresponents a prestacions individuals degudament justificades pel import i pel concepte
següent:
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Que la prestació objecte de tractament s’ha realitzat a la persona destinatària que ha

assistit a les sessions .

REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

LLCL

***8097**

RLLS

TRACTAMENT
TOTAL

IMPORT
8€
8.00

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 8 €, a
càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a la partida
340-231-48003 del vigent pressupost municipal, i realitzar el pagament dels esmentats ajuts
per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha prestat el servei objecte de l’ajut concedit.
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Signatura 1 de 2
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Alcaldessa

Tercer.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt anterior.
Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als efectes
escaients.””
Decret núm. 2021/686 de data 19/04/2021
“”
Vist l’informe d’urgència de la Treballadora/Educadors Social d’aquest Ajuntament conforme
les famílies, CGI,MSI,SCV,RPE,EGJ, presenta dificultats socials i per tant tenen la necessitat de
rebre un ajut econòmic per cobrir les despeses de diversos conceptes (Aigua, LLum, Gas,
lloguer, Hipoteca, Aliments.....)
Vist l' informe de la Interventora d’ aquest Ajuntament , segons el qual diu:

Estat d'elaboració: Original

ANTECEDENTS


Reglament Municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament
d’Argentona aprovat pel ple corporatiu en data 5 d’octubre de 2020 (Exp. 2018/510) i

Origen: Origen administració

publicat en el DOGC en data 16 de febrer de 2021.


Informes tècnics de serveis socials de dates 25 de febrer i 9 de març de 2021.



Proposta de resolució, signada en data 15 d’abril de 2021, en què es proposa aprovar el
següent:

“Primer.- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educadors Social de l' Ajuntament
les sol·licituds d'ajuts econòmics a les famílies CGI,MSI,SCV,RPE,EGJ.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’ obligació per import de 1679,1 €, amb càrrec a la partida
340-231-48000 del vigent pressupost municipal, segons justificació adjunta, favor de la següent
família:
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Exercici: 2021
Unitat Gestora: Àrea de Serveis Personals – Serveis Socials
Tipus de despesa: Aprovació de prestacions individuals – Subministraments
Imports:
ADO: 1.679,10 euros
Partida pressupostària: 340-231-48000 “Prestacions individuals o familiars”
Expedient: 2021/682

BENEFICIARI

DNI

CENCEPTE

IMPORT

CGI
MSI
SCV

***5692**
***8175**
***8340**

LLOGUER
LLUM
AIGUA

700
214
204,33
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“EXPEDIENT DE DESPESA

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
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Secretària

Gina Sabadell
Simó

01/06/2021

Alcaldessa

ENDOSATARI
MASAGUÉ MOLA
RUSTIC S.L
ENDESA
AIGÜES D’

RPE
EGJ

***1240**
***8471**

LLUM
LLUM

337,02
223,75

ARGENTONA
ENDESA
ENDESA

Tercer.-Ordenar el pagament dels ajuts aprovats en l’apartat segon.
Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Els precedents acords es notificaran en deguda forma els precedents acords als
interessats, i als Serveis Tècnics i Econòmics d’ aquest Ajuntament.”
INFORME
De conformitat amb allò establert a l’article 121 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, les ajudes o auxilis per atendre necessitats
peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social estan excloses del règim general de
subvencions.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

D’acord amb el Reglament Municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social de
l’Ajuntament d’Argentona aprovat pel ple corporatiu en data 5 d’octubre de 2020 (Exp. 2018/510) i
publicat en el DOGC en data 16 de febrer de 2021 s’exposen els següents articles:


Article 8: “L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació indicarà
el compliment dels requisits de l’atorgament de la prestació, i anirà acompanyat de la valoració
social i econòmica.”



Art. 9.7: “La quantia màxima anual a rebre per concepte de prestacions econòmiques d’aquest
Ajuntament per a cada unitat familiar de convivència es fixa en la quantia de 4.5 vegades de
l’import mensual de l’IRSC. No obstant això, i de forma acreditada en l’expedient, es podrà
superar l’esmentada quantia per necessitats socials justificades i excepcionals. En cas de de les
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D’acord amb l’article 30 (1 a 4) de l’esmentada Llei 13/2006, aquestes prestacions d’urgència social
tenen com a finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de
subsistència, i s’abonen, preferentment, als subministradors dels serveis o dels productes de
primera necessitat. Les situacions d’urgència social són valorades pels serveis socials d’atenció
primària, pel que tenen preferència les persones o unitats que tenen menors al seu càrrec,
d’acord amb les prescripcions establertes per l’ens local.

prestacions per tractaments terapèutics, l’import de la prestació no sumarà a l’import màxim
d’ajut anual per concepte de prestacions econòmiques.”


Art. 13.8: “El comandament immediat del tècnic instructor validarà la proposta i informe tècnic
social, que recollirà si fos el cas, el resultat de les al·legacions efectuades per la persona
interessada, i aprovarà, si s’escau, l’ajuda.”
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El paràgraf 6è del Preàmbul del Decret 123/2007, de 29 de maig estableix que: “Les prestacions
d’urgència social tenen el seu propi règim jurídic establert en l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27
de juliol, i en la normativa aplicable als ens locals que són els competents per crear-les i atorgarles (...)”
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Pel que fa al compliment de l’article 9.7, l’import màxim per ajudes no pot superar
2.561,04 euros anuals, llevat excepció indicada al mateix article. Els sol·licitants de les
ajudes, incloent les noves ajudes proposades, tenen un import total següent d’ajudes
concedides, les quals compleixen amb el requisit abans esmentat:
Usuari

NIF

CGI

***5692**

MSI

***8175**

SCV

***8340**

RPE

***1240**

EGJ

***8471**

Import acumulat
700,00
214,00
204,33
337,02
223,75

Consta als informes que les propostes compleixen els requisits per ser atorgats els ajuts que es
proposen. Consta validació de la proposta per la cap de serveis socials amb indicació de validació
pel que fa als informes que consten a l’expedient proposant l’ajuda corresponent.
FISCALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT

Estat d'elaboració: Original

Objeccions
OBJECCIONS - si n’hi ha - (Regla 8 de la Instrucció)

Origen: Origen administració

Manifestació en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients
examinats.
Si l’objecció afecta a l’aprovació o disposició de despeses, el reconeixement d’obligacions o
l’ordenació de pagaments, es considerarà suspensiva l’objecció.
Objecció suspensiva ja que la despesa es proposa a un òrgan que no té competència per a
la seva aprovació.
Objecció suspensiva ja que s’aprecien irregularitats greus en la documentació justificativa
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De conformitat amb observacions1.

del reconeixement de l’obligació o no s’acredita suficientment el dret del seu perceptor.
Objecció suspensiva ja que s’ha omès requisits o tràmits que puguin donar lloc a la
nul·litat de l’acte, o quan la continuació de la gestió administrativa pugui causar pèrdues
econòmiques a la tresoreria de l’entitat local o a un tercer.
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De conformitat.

1 Aquestes observacions complementàries no tindran, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients.
Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància.

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Als efectes administratius i de fiscalització descrits a l'article 214 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals “La funció interventora
tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que
doni lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmics, els
ingressos i pagaments que d’aquells es derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels
caudals públics administrats, amb la finalitat de què la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables
en cada cas”, informo:
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Alcaldessa

CONCLUSIÓ
Es retorna l’expedient per esmenar els errors o, en el seu cas, aportació dels documents
preceptius.
Procedeix la tramitació de l’expedient.
Sense efectes suspensius.
Es suspèn la tramitació de l’expedient fins que els reparaments siguin solucionats o es
resolgui la discrepància plantejada de conformitat amb allò establert a l’article 216 del TRLHL.
Quan l’òrgan gestor no accepti l’objecció formulada per l’òrgan interventor en l’exercici de
la funció interventora, ha de plantejar al President de l’entitat local una discrepància.
Per una banda, a l’expedient, consten els informes de Serveis Socials proposant l’import, el
concepte i el destinatari dels ajuts a atorgar prèvia valoració dels tècnics, sobre la necessitat i
conveniència d’aquests ajut. Així mateix, es proposa el pagament, per compte del beneficiari, a
l’empresa o establiment corresponent, ordre que ha d’autoritzar l’òrgan que aprova les
prestacions.
Per altre banda, i d’acord amb el que estableix el Reglament Municipal de Prestacions
econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament d’Argentona, es compleix amb els requisits
que estableixen els articles 8, 13.8 i 9.7, motiu pel qual s’informa de conformitat.

Estat d'elaboració: Original

vinc en decretar el següent:

Origen: Origen administració

Primer.- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educadors Social de l'
Ajuntament les sol·licituds d'ajuts econòmics a les famílies CGI,MSI,SCV,RPE,EGJ.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’ obligació per import de 1679,1 €, amb càrrec a la
partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, segons justificació adjunta, favor de
la següent família:
BENEFICIARI
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Argentona, a data de la signatura digital.”,

DNI

CENCEPTE

IMPORT

ENDOSATARI
MASAGUÉ MOLA
RUSTIC S.L

CGI

***5692**

LLOGUER

700

MSI

***8175**

LLUM

214

ENDESA

SCV

***8340**

AIGUA

204,33

AIGÜES D’
ARGENTONA

RPE

***1240**

LLUM

337,02

ENDESA

EGJ

***8471**

LLUM

223,75

ENDESA
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Existeix crèdit suficient i adequat en la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal
per fer front a l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (fase ADO) per import
total de 1.679,10 euros. (RC220210001896).
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Tercer.-Ordenar el pagament dels ajuts aprovats en l’apartat segon.
Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Els precedents acords es notificaran en deguda forma els precedents acords als
interessats, i als Serveis Tècnics i Econòmics d’ aquest Ajuntament.””
Decret núm. 2021/687 de data 19/04/2021
“”Atès que s’ha aprovat l’atorgament d’ajudes econòmiques a diferents nens/es de famílies que
presenten dificultats socials i econòmiques per a pal.liar les despeses de les diferents activitats
en els centres educatius de la Vila i per diversos conceptes (material escolar, llibres...)
Vist que els centres corresponents han presentat la justificació de les ajudes concedides, vist
l’informe favorable de l’educadora social que literalment diu:
“2021/934 /SERVEIS SOCIALS

INFORME DE SERVEIS SOCIALS

Estat d'elaboració: Original

REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

OA

****4166*

EW

MATERIAL ESCOLAR

56.25

TOTAL

56.25

Origen: Origen administració



Que la justificació es correspon amb els ajuts concedits.



Que la justificació es presenta pel representant legal/persona habilitada en nom de

l’entitat.


Que els ajuts es justifiquen fora de l’any natural de justificació atorgat.



Que la prestació objecte de l’ajut s’ha realitzat/els alumnes han assistit a les activitats.



El sotasignat considera que la justificació s’ajusta a les condicions de l’atorgament de l’ajut

i a la normativa reguladora.
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IMPORT

INFORMO
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Vista la instància número 2021/2168 presentada per INSTITUT ESCOLA PLA DE L’AVELLÀ en
que justifica les prestacions escolars concedides en expedient administratiu número
2020/2968 i aprovades en la resolució 2021/105 del 19 de gener de 2021.

Per tot l’exposat es dóna la conformitat a la justificació de l’ajut/prestació”
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIONS ESCOLARS

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
01/06/2021

Secretària

Gina Sabadell
Simó

01/06/2021

Alcaldessa

i vist l’informe de la interventora emès en data 15 d’abril de 2021, pel qual informa
favorablement, si bé s’efectuen observacions, vinc a decretar el següent:
Primer.- Assumir els crèdits a favor de les empreses que es detallen a continuació,
corresponents a prestacions escolars degudament justificades pels imports i pels conceptes
següents:

REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

IMPORT

OA

****4166*

EW

MATERIAL ESCOLAR

56.25

TOTAL

56.25

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 56,25 €, a
càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a les
partides 340-231-48001 del vigent pressupost municipal, i realitzar el pagament dels
esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha prestat el servei objecte de
l’ajut concedit.
Tercer.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt anterior.
Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.

Estat d'elaboració: Original

“”Atès que s’ha aprovat l’atorgament d’ajudes econòmiques a diferents nens/es de famílies que
presenten dificultats socials i econòmiques per a pal.liar les despeses de les diferents activitats
en els centres educatius de la Vila i per diversos conceptes (material escolar, llibres...)

Origen: Origen administració

Vist que els centres corresponents han presentat la justificació de les ajudes concedides, vist
l’informe favorable de l’educadora social que diu:
“2021/892 /SERVEIS SOCIALS

INFORME DE SERVEIS SOCIALS
JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIONS ESCOLARS
Vista la instància número 2021/2056 presentada per ESCOLA CAMI DEL CROS en que justifica
les prestacions escolars concedides en expedient administratiu número 2020/2968 i aprovades
en la resolució 2021/105 del 19 de gener de 2021.

Classificador:Acta -

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

6461220d4c524380a2d2b2cce62688bd001

Decret núm. 2021/710 de data 21/04/2021

REPRESENTANT LEGAL

DNI
***2594**

GF

BENEFICIARI

ACTIVITAT

GM

MENJADOR ESCOLAR

69.63

TOTAL

69.63
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Cinquè.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als efectes
escaients.””
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Signatura 2 de 2
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Secretària

Gina Sabadell
Simó

01/06/2021

Alcaldessa

IMPORT

INFORMO


Que la justificació es correspon amb els ajuts concedits.



Que la justificació es presenta pel representant legal/persona habilitada en nom de

l’entitat.


Que els ajuts es justifiquen fora de l’any natural de justificació atorgat.



Que la prestació objecte de l’ajut s’ha realitzat/els alumnes han assistit a les activitats.



El sotasignat considera que la justificació s’ajusta a les condicions de l’atorgament de l’ajut

i a la normativa reguladora.
Per tot l’exposat es dóna la conformitat a la justificació de l’ajut/prestació”
i vist l’informe de la interventora de data 20 d’abril de 2021, favorable si bé consta observació,
vinc a decretar el següent:
Primer.- Assumir els crèdits a favor de les empreses que es detallen a continuació,
corresponents a prestacions escolars degudament justificades pels imports i pels conceptes
següents:

Estat d'elaboració: Original

GF

BENEFICIARI

ACTIVITAT

IMPORT

GM

MENJADOR ESCOLAR

69.63

TOTAL

69.63

Origen: Origen administració

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 69.63 €, a
càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a les
partides 340-231-48001 del vigent pressupost municipal, i realitzar el pagament dels
esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha prestat el servei objecte de
l’ajut concedit.
Tercer.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt anterior.
Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als efectes
escaients.””
Decret núm. 2021/711 de data 22/04/2021

Classificador:Acta -

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

6461220d4c524380a2d2b2cce62688bd001

DNI
***2594**

“”Atès que l’ empresa que ha prestat els serveis dels ajuts atorgats ha presentat la
corresponent justificació i vistos l’ informe del tècnic de serveis socials que diu:
2021/1029 /SERVEIS SOCIALS
INFORME SOCIAL
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Simó
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Alcaldessa

JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIONS INDIVIDUALS
Vista la instància número GENTR -GENTR - 2021 - 2387 presentada per Centre
professional de neuropsicologia infantil del Maresme en que justifica la prestació
individual per tractament psicològic per VIDO concedides en expedient administratiu
número 2021/427 el 10/03/2021
REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

LLCL

****8097**

RLLS

TRACTAMENT

IMPORT
40

TOTAL

40.00

INFORMO


Que la justificació correspon a la prestació concedida.



Que la justificació l’ha presentada la representant legal/persona habilitada en nom de

l’entitat.


Que la prestació es justifiquen un mes natural fora de l’any natural/període de justificació

Estat d'elaboració: Original

Que la prestació objecte de tractament s’ha realitzat a la persona destinatària que ha

assistit a les sessions .


La sotasignat considera que la justificació s’ajusta a les condicions de l’atorgament de la

prestació i a la normativa reguladora.

Origen: Origen administració

Per tot l’exposat es dóna la conformitat a la justificació de la prestaci
i vist l’informe de la interventora de 20 d’abril de 2021, favorable amb observacions, vinc a
decretar el següent:
Primer.- Assumir els crèdits a favor de les empreses que es detallen a continuació,
corresponents a prestacions individuals degudament justificades pel import i pel
concepte següent:

Classificador:Acta -

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

LLCL

****8097**

RLLS

TRACTAMENT
TOTAL

IMPORT
40
40.00

538
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Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 40 €, a
càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a la partida
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

atorgat

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
01/06/2021

Secretària

Gina Sabadell
Simó

01/06/2021

Alcaldessa

340-231-48000 del vigent pressupost municipal, i realitzar el pagament dels esmentats ajuts
per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha prestat el servei objecte de l’ajut concedit.
Tercer.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt anterior.
Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als efectes
escaients.””
Decret núm. 2021/712 de data 22/04/2021
“”Atès que s’ha aprovat l’atorgament d’ajudes econòmiques a diferents nens/es de famílies que
presenten dificultats socials i econòmiques per a pal·liar les despeses de les diferents activitats
en els centres educatius de la Vila i per diversos conceptes (material escolar, llibres...)
Vist que els centres corresponents han presentat la justificació de les ajudes concedides, vist
l’informe favorable de l’educadora social que literalment diu:
“2021/925 /SERVEIS SOCIALS
INFORME DE SERVEIS SOCIALS

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Expedient administratiu número 2020/1680 amb RES2020/1345 de data 01/09/2020
Expedient administratiu número 2020/1833 amb RES2020/1627 de data 14/10/2020
Expedient administratiu número 2020/2291 amb RES2020/1757 de data 27/10/2020
Expedient administratiu número 2020/2670 amb RES2020/082 de data 09/12/2020
Expedient administratiu número 2020/2968 amb RES 2021/105 de data 19/01/2021
Expedient administratiu número 2020/3132 amb RES 2021/108 de data 19/01/2021

Classificador:Acta -

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

6461220d4c524380a2d2b2cce62688bd001

Vista la instància número 2021/2157 presentada per AMPA DE ESCOLA ARGENTONA en que
justifica les prestacions escolars concedides en:

REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

ARV

***12509*

RGR

MATERIAL ESCOLAR

52.50

SEG

***4631**

AEM

MATERIAL ESCOLAR

60

SEG

***4631**

AEM

MATERIAL ESCOLAR

60

EPB

****7465*

ACP

MATERIAL ESCOLAR

41.25

LEH

***1052**

MS

MATERIAL ESCOLAR

49.50

HT

***0067**

IT

MATERIAL ESCOLAR

49.50

MGG

****7393*

ACG

MATERIAL ESCOLAR

42.07

BM

***3559**

HB

MATERIAL ESCOLAR

41.25

OLE

****3466*

MOM

MATERIAL ESCOLAR

41.25
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JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIONS ESCOLARS
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IMPORT

LPH

***1656*

RSP

MATERIAL ESCOLAR
TOTAL

20
457.32

INFORMO


Que la justificació es correspon amb els ajuts concedits.



Que la justificació es presenta pel representant legal/persona habilitada en nom de

l’entitat.


Que els ajuts es justifiquen FORA de l’any natural de justificació atorgat però DINS

del curs escolar atorgat.


Que la prestació objecte de l’ajut s’ha realitzat/els alumnes han assistit a les

activitats.


El sotasignat considera que la justificació s’ajusta a les condicions de l’atorgament

de l’ajut i a la normativa reguladora.
Per tot l’exposat es dóna la conformitat a la justificació de l’ajut/prestació”

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració
Classificador:Acta -

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

6461220d4c524380a2d2b2cce62688bd001

Primer.- Assumir els crèdits a favor de les empreses que es detallen a continuació,
corresponents a prestacions escolars degudament justificades pels imports i pels conceptes
següents:
REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

ARV

***12509*

RGR

MATERIAL ESCOLAR

52.50

SEG

***4631**

AEM

MATERIAL ESCOLAR

60

SEG

***4631**

AEM

MATERIAL ESCOLAR

60

EPB

****7465*

ACP

MATERIAL ESCOLAR

41.25

LEH

***1052**

MS

MATERIAL ESCOLAR

49.50

HT

***0067**

IT

MATERIAL ESCOLAR

49.50

MGG

****7393*

ACG

MATERIAL ESCOLAR

42.07

BM

***3559**

HB

MATERIAL ESCOLAR

41.25

OLE

****3466*

MOM

MATERIAL ESCOLAR

41.25

LPH

***1656*

RSP

MATERIAL ESCOLAR
TOTAL

IMPORT

20
457.32

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 457,32 €, a
càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a les
partides 340-231-48001 del vigent pressupost municipal, i realitzar el pagament dels
esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha prestat el servei objecte de
l’ajut concedit.
540
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i vist l’informe de la interventora, vinc a decretar el següent:
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Tercer.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt anterior.
Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als efectes
escaients.””
Decret núm. 2021/714 de data 22/04/2021
“”Atès que l’ empresa que ha prestat els serveis dels ajuts atorgats ha presentat la
corresponent justificació i vistos l’ informe del tècnic de serveis socials que literalment diu:
“2021/1047 /SERVEIS SOCIALS

INFORME DE SERVEIS SOCIALS
JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIONS INDIVIDUALS

Estat d'elaboració: Original

DNI

BENEFICIARI

GCD

***1337**

GDC

ACTIVITAT

IMPORT

PRODUCTES
FARMACÈUTICS

75.55

TOTAL

75.55

Origen: Origen administració

INFORMO


Que la justificació es correspon amb els ajuts concedits.



Que la justificació es presenta pel representant legal/persona habilitada en nom de

l’entitat.

Classificador:Acta -

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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REPRESENTANT LEGAL



Que els ajuts es justifiquen FORA de l’any natural/període de justificació atorgat



Que la prestació objecte de l’ajut s’ha realitzat/els alumnes han assistit a les

activitats.


El sotasignat considera que la justificació s’ajusta a les condicions de l’atorgament

de l’ajut i a la normativa reguladora.
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Per tot l’exposat es dóna la conformitat a la justificació de l’ajut/prestació”
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Vista la instància número 2021-2442 presentada per la FARMACIA GUILLEN
(NURIA GULLEN VIDAL) en que justifica les prestacions individuals concedides en
expedient administratiu número 2020/2912 amb data de resolució 04/12/20 i
número de resolució 2020/2075

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
01/06/2021

Secretària

Gina Sabadell
Simó

01/06/2021

Alcaldessa

i vist l’informe de la interventora, vinc a decretar el següent:
Primer.- Assumir els crèdits a favor de les empreses que es detallen a continuació,
corresponents a prestacions individuals degudament justificades pel import i pel
concepte següent:
REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

GCD

****1337**

GDC

ACTIVITAT

IMPORT

PRODUCTES
FARMACÈUTICS

75.55

TOTAL

75.55

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 75,55 €, 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 l’empresa que ha prestat el servei objecte de l’ajut concedit.
Tercer.- Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt anterior.
Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

“”
Vist que el Jutjat Social núm. 2 de Mataró, ha dictat Decret de data 3 de març de 2021, en
el procediment en matèria de prestacions núm. 909/2020-MJ, interposat per Marta Cabot
Navarro, contra, INSS, TGSS i l’Ajuntament d’Argentona en reclamació de la quantitat de
2.233,28€.

Classificador:Acta -

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

6461220d4c524380a2d2b2cce62688bd001

Decret núm. 2021/754 de data 23/04/2021

La reclamació fa referència a les diferencies corresponents al període comprés entre el
28/01/2020 i el 18/05/2020 en la prestació per maternitat percebuda per la reclamant,
motivades per diferències de cotització.

Atès que cal procedir a l’adequada defensa dels interessos municipals i, de conformitat
amb el que determina l’art. 21.1 k) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i a l´article 53.1 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual
s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que l´article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que la
representació i defensa dels ens locals correspondrà als lletrats assignats als Serveis
Jurídics de les esmentades Administracions Públiques.

HE RESOLT:

542
Metadades
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Cinquè.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als efectes
escaients.””
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Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 2 de Mataró, en el procediment en
matèria de prestacions núm. 909/2020-MJ, interposat per Marta Cabot Navarro, contra,
INSS, TGSS i l’Ajuntament d’Argentona en reclamació de la quantitat de 2.233,28€.
Segon.- DESIGNAR la lletrada de Serveis Jurídics d´aquest Ajuntament, la senyora M. del
Carmen Muñoz Pérez, per a la defensa dels interessos de l’Ajuntament d’Argentona en el
en el procediment en matèria de prestacions núm. 909/2020-MJ.
Aquesta defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució
d’aquest procediment se’n puguin interposar.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a totes les parts interessades.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió a celebrar de la Junta
de Govern Local.””

Estat d'elaboració: Original

Vist que en data 1 de desembre de 2014, es va aprovar el “Protocol per l’abordatge
integral de la Violència de Gènere” i en data 4 de març de 2019, s’ inclou un annex per
contemplar les “actuacions de dol en situacions de violències masclistes”.

Origen: Origen administració

Vist que en data 10 de juliol de 2017, es va aprovar el “Protocol contra les Agressions
Sexistes en Festes Majors d’Argentona”, actualitzat l’1 d’abril de 2019 i anomenant-lo
“Protocol per l’abordatge integral de les agressions sexistes a Argentona” per incloure els
diferents contextos i les diverses formes de violències que es produeixen en tots els
espais públics.
Vist el conveni per a l’adhesió al “Protocol de seguretat contra les violències sexuals
en entorns d'oci del Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya”, el qual,
preveu criteris interpretatius i operatius per a l’actuació dels professionals de la seguretat
que desenvolupen les seves funcions a Catalunya quan es trobin davant conductes
d’assetjament sexual no previstes al Codi penal, però que es consideren constitutives
d’infracció administrativa.

Classificador:Acta -

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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“”Atès que el Ple de desembre de 2016 va aprovar el lll Pla d’Igualtat 2017-2020 com a
Instrument Polític-Tècnic per desenvolupar i introduir la perspectiva de gènere i LGTBI a
nivell Municipal i com a instrument de planificació i priorització de les actuacions en
matèria d’igualtat entre homes i dones en el Municipi d’Argentona i en relació a les
competències municipals.
Vist que una de les 6 línies estratègiques, té a veure amb l’eradicació de les violències
masclistes.

Considerant que el protocol del Departament d’interior fa un pas més en la lluita contra
la violència masclista, coordinant tots els agents que intervenen davant d’aquest tipus de
violències, dotant de contingut i criteris interpretatius l’assetjament sexual no penal, és a
543
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dir, aquell constitutiu d’infracció administrativa, per tal que sigui perseguible per la via
administrativa i no quedi impune.
D’acord amb això, i un cop seguida la tramitació pertinent per l’aprovació de convenis,
per resolució d’alcaldia número 1928, de data 17 de setembre de 2019, es va acordar:
Primer.- Aprovar del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i
l’Ajuntament d’Argentona per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències
sexuals en entorns d’ oci.
Segon.- Adquirir el compromisos previstos en el “Protocol de seguretat contra les
violències sexuals en entorns d'oci del Departament d’interior de la Generalitat de
Catalunya”, d’ acord amb l’ esmentat protocol.
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per tal que en nom i representació de
l’Ajuntament d’Argentona realitzi les actuacions necessàries per a l’execució i
formalització dels presents acords.
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes oportuns.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Vist l’informe tècnic de data 28 d’ abril de 2021, relatiu al conveni enviat per l’assessoria
jurídica del Gabinet de Seguretat Direcció General d'Administració de Seguretat del
Departament d’Interior per ser signada per la Sra. Alcaldessa i la Sra. Secretària de
l’ajuntament que conclou que ” Un cop revisats els canvis es valora que es pugui seguir
amb l’aprovació del conveni.
Vist la memòria tècnica de data 11 de juliol de 2019, la memòria política de data 17 de
juliol de 2019 i l’ informe jurídic de data 31 de juliol de 2019.
Vist el decret d’alcaldia de data 27 de novembre de 2020, de delegació de competències, i
atenent a la necessitat de tramitar urgentment aquest conveni, vinc a decretar:

Classificador:Acta -

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

6461220d4c524380a2d2b2cce62688bd001

Vista la proposta de conveni enviat per l’assessoria jurídica del Gabinet de Seguretat
Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d’Interior per ser signada
per la Sra. Alcaldessa i la Sra. Secretària de l’ajuntament.

Primer.- Avocar puntualment la competència delegada a la JGL, segons la Llei 40/2015,
de l’1 d’octubre, Règim Jurídica del Sector Públic, art. 10, per l’ aprovació del conveni
col·laborador entre l’ajuntament d’Argentona i el Departament d’interior de la Generalitat
de Catalunya per a l’Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior i l’Ajuntament d’Argentona per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les
violències sexuals en entorns d’ oci.
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Segon.- Aprovar les modificacions a introduir en el text del conveni col·laborador entre
l’ajuntament d’Argentona i el Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya per a
l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’ oci, aprovat
per resolució de data 17 de setembre de 2019, número de resolució 1928/2019.
Tercer.- Adquirir el compromisos previstos en el Protocol de seguretat contra les
violències sexuals en entorns d'oci del Departament d’interior de la Generalitat de
Catalunya, d’ acord amb l’ esmentat protocol.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per tal que en nom i representació de l’Ajuntament
d’Argentona realitzi les actuacions necessàries per a l’execució i formalització dels
presents acords.
Cinquè.- Notificar els presents acords a les entitats i organanismes interessats als
efectes oportuns.
Sisè.- Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Junta de Govern Local.””

Estat d'elaboració: Original

Vist l' informe de la Interventora de la Corporació d’ aquest Ajuntament, segons el qual
diu:

Origen: Origen administració

“EXPEDIENT DE DESPESA
Exercici pressupostari: 2021
Unitat Gestora: Àrea de Serveis Personals – Serveis Socials
Tipus de despesa: Aprovació de prestacions escolars i esportives.
Fase comptable de la despesa: Autorització i Disposició de la despesa (AD)
Partides pressupostàries i imports:
340-231-48001 : 652,50 euros
340-231-48002 : 90,00 euros
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“”Vist l’informe d’urgència de la Treballadora/Educadors Social d’aquest Ajuntament
conforme les famílies, CHM,SD,GES, presenta dificultats socials i per tant tenen la necessitat
de rebre un ajut econòmic per poder fer front a les despeses de diverses activitats escolars,
sortides escolars, permanències, colònies....)
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Decret núm. 2021/861 de data 05/05/2021
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Expedient núm.: 2021/1268
ANTECEDENTS
- Reglament Municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament
d’Argentona aprovat pel ple corporatiu en data 5 d’octubre de 2020 (Exp. 2018/510) i
publicat en el DOGC en data 16 de febrer de 2021.
-

Informes favorables dels tècnics de serveis socials de dates 20 i 22 d’abril de 2021 de
proposta d’ajuts de prestacions escolars i esportius a diferents usuaris i usuàries.

- Proposta de resolució, signada en data 27 d’abril de 2021, en què es proposa el següent:
“Primer.- Atorgar un ajut econòmic a les famílies que es relacionen a per a poder fer front a les
despeses de les activitats escolars i esportives.
Segon.- Autoritzar i disposar per import de 653 euros a càrrec de la partida 340-231-48001 i
90 euros a càrrec de la partida 340-231-48002 del vigent Pressupost Municipal a favor de les
següents famílies:
Partida 340-231-48001
REPRESENTANT

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

BENEFICIARI

CENTRE

CHM

****7435*

CHAYOUB

Academia el Pi

CHM

****7435*

CHADAM

Academia el PI

S.D

****4135*

S.P.F

GES

****4137*

AGM

Escola Francesc Macià
Òrrius
Escola Mar Nova
premiar de mar

Partida: 340-231-48002
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ACTIVITAT

PERIODE

Reforç

Gener-

escolar

Juny

Reforç

Gener-

escolar

Juny

Colònies

Colònies

Curs

IMPORT

240 €

240 €
20-

21
Abril-juny

72,5

100 €

REPRESENTANT
LEGAL
GES

DNI

BENEFICIARI

****4137* AGM

CENTRE
Crazy Jumpers

ACTIVITAT

PERIODE

Extra

Abril-

escolars

juny

IMPORT

Tercer.- Requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació de la realització
de les activitats per compte dels beneficiari.
Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Els precedents acords es notificaran en deguda forma els precedents acords als
interessats, i als Serveis Tècnics i Econòmics d’ aquest Ajuntament.”
INFORME

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

D’acord amb l’article 30 (1 a 4) de l’esmentada Llei 13/2006, aquestes prestacions
d’urgència social tenen com a finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents
i bàsiques de subsistència, i s’abonen, preferentment, als subministradors dels serveis o
dels productes de primera necessitat. Les situacions d’urgència social són valorades pels
serveis socials d’atenció primària, pel que tenen preferència les persones o unitats que
tenen menors al seu càrrec, d’acord amb les prescripcions establertes per l’ens local.
D’acord amb el Reglament Municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social de
l’Ajuntament d’Argentona aprovat pel ple corporatiu en data 5 d’octubre de 2020 (Exp.
2018/510) i publicat en el DOGC en data 16 de febrer de 2021 s’exposen els següents
articles:


Article 8: “L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació
indicarà el compliment dels requisits de l’atorgament de la prestació, i anirà
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El paràgraf 6è del Preàmbul del Decret 123/2007, de 29 de maig estableix que: “Les
prestacions d’urgència social tenen el seu propi règim jurídic establert en l’article 30 de la
Llei 13/2006, de 27 de juliol, i en la normativa aplicable als ens locals que són els
competents per crear-les i atorgar-les (...)”

acompanyat de la valoració social i econòmica.”


Art. 9.7: “La quantia màxima anual a rebre per concepte de prestacions econòmiques
d’aquest Ajuntament per a cada unitat familiar de convivència es fixa en la quantia de
4.5 vegades de l’import mensual de l’IRSC. No obstant això, i de forma acreditada en
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De conformitat amb allò establert a l’article 121 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, les ajudes o auxilis per
atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social estan
excloses del règim general de subvencions.
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90 €

excepcionals. En cas de de les prestacions per tractaments terapèutics, l’import de la
prestació no sumarà a l’import màxim d’ajut anual per concepte de prestacions
econòmiques.”


Art. 13.8: “El comandament immediat del tècnic instructor validarà la proposta i
informe tècnic social, que recollirà si fos el cas, el resultat de les al·legacions efectuades
per la persona interessada, i aprovarà, si s’escau, l’ajuda.”

Consta als informes que les propostes compleixen els requisits per ser atorgats els
ajuts que es proposen. Consta validació de la proposta per la cap de serveis socials amb
indicació de validació pel que fa als informes que consten a l’expedient proposant l’ajuda
corresponent.
Pel que fa al compliment de l’article 9.7, l’import màxim per ajudes no pot superar
2.561,04 euros anuals, llevat excepció indicada al mateix article. Els sol·licitants de les
ajudes, incloent les noves ajudes proposades, tenen un import total següent d’ajudes
concedides, les quals compleixen amb el requisit abans esmentat:

Estat d'elaboració: Original

ACUMULAT

****7435*

CHM

480

****4135*

SD

****4137*

GES

297,6
190

FISCALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT

Origen: Origen administració

Als efectes administratius i de fiscalització descrits a l'article 214 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals “La funció
interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i dels seus
organismes autònoms que doni lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o
despeses de contingut econòmics, els ingressos i pagaments que d’aquells es derivin, i la
recaptació, inversió i aplicació, en general, dels caudals públics administrats, amb la finalitat
de què la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas”, informo:

De conformitat.
De conformitat amb observacions2.
CONCLUSIÓ

Classificador:Acta -
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NIF

2 Aquestes observacions complementàries no tindran, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients.
Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància.
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Procedeix la tramitació de l’expedient.
Sense efectes suspensius.
Es suspèn la tramitació de l’expedient fins que els reparaments siguin solucionats
o es resolgui la discrepància plantejada de conformitat amb allò establert a l’article
216 del TRLHL.
Quan l’òrgan gestor no accepti l’objecció formulada per l’òrgan interventor en
l’exercici de la funció interventora, ha de plantejar al President de l’entitat local una
discrepància.
Per una banda, a l’expedient, consten els informes de Serveis Socials proposant
l’import, el concepte i el destinatari dels ajuts a atorgar prèvia valoració dels tècnics,
sobre la necessitat i conveniència d’aquests ajut. Així mateix, es proposa el pagament,
per compte del beneficiari, a l’empresa o establiment corresponent, ordre que ha
d’autoritzar l’òrgan que aprova les prestacions.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

No obstant, hi ha una errada en la suma de l’import del primer acord i l’import
correcte és 652,50 euros, el qual s’hauria de corregir en la resolució que es porti
a aprovar.

Argentona, a data de la signatura digital.
“.vinc en decretar el següent:
Primer.- Atorgar un ajut econòmic a les famílies que es relacionen a per a poder fer front
a les despeses de les activitats escolars i esportives.
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Existeix crèdit suficient i adequat, en les partides 340-231-48001 i 340-231-48002 del
pressupost municipal prorrogat per a l’exercici 2021 per fer front a l’autorització i
disposició de la despesa, per un import total de 652,50 euros i 90,00 euros destinats
a pal•liar les despeses escolars i esportives distribuïdes en els centres i pels imports
indicats en el quadre de la proposta de resolució presentada per aprovar i
concretament al document comptable núm. 220210003546.

Segon.- Autoritzar i disposar per import de 653 euros a càrrec de la partida 340-23148001 i 90 euros a càrrec de la partida 340-231-48002 del vigent Pressupost Municipal a
favor de les següents famílies:
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Per altre banda, i d’acord amb el que estableix el Reglament Municipal de Prestacions
econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament d’Argentona, es compleix amb els
requisits que estableixen els articles 8 i 13.8 i 9.7, motiu pel qual s’informa de
conformitat.
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REPRESENTANT
LEGAL

DNI

BENEFICIARI

CHM

****7435*

CHAYOUB

CHM

****7435*

CHADAM

CENTRE

ACTIVITAT PERIODE IMPORT

Academia

Reforç

Gener-

el Pi

escolar

Juny

Academia

Reforç

Gener-

el PI

escolar

Juny

240 €
240 €

Escola
S.D

****4135*

Francesc

S.P.F

Macià

Colònies

Curs 2021

72,5

Òrrius
Escola Mar
GES

****4137*

Nova

AGM

premiar de

Colònies

Abril-juny

100 €

mar

Partida: 340-231-48002

Estat d'elaboració: Original

GES

DNI

BENEFICIARI

CENTRE

****4137* AGM

Crazy Jumpers

ACTIVITAT PERIODE IMPORT
Extra

Abril-

escolars

juny

Origen: Origen administració

Tercer.- Requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació
realització de les activitats per compte dels beneficiari.

90 €

de la

Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Els precedents acords es notificaran en deguda forma els precedents acords als
interessats, i als Serveis Tècnics i Econòmics d’ aquest Ajuntament.””
Decret núm. 2021/862 de data 05/05/2021
“”Vist l’informe d’urgència de la Treballadora/Educadors Social d’aquest Ajuntament
conforme les famílies, CGCL, VCC,KN,FQE,MMI, presenta dificultats socials i per tant tenen la
necessitat de rebre un ajut econòmic per cobrir les despeses de diversos conceptes (Aigua,
LLum, Gas, lloguer, Hipoteca, Aliments.....)
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LEGAL

Vist l' informe de la Interventora d’ aquest Ajuntament , segons el qual diu:
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“EXPEDIENT DE DESPESA
Exercici: 2021
Unitat Gestora: Àrea de Serveis Personals – Serveis Socials
Tipus de despesa: Aprovació de prestacions individuals – Subministraments i medicaments
Imports:
ADO: 1.339,23 euros
AD: 329,80 euros
Partida pressupostària: 340-231-48000 “Prestacions individuals o familiars”
Expedient: 2021/1175
ANTECEDENTS
-

Reglament Municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament
d’Argentona aprovat pel ple corporatiu en data 5 d’octubre de 2020 (Exp. 2018/510) i
publicat en el DOGC en data 16 de febrer de 2021.

-

Informes tècnics de serveis socials de dates 12 I 15 d’abril de 2021.

-

Proposta de resolució, signada en data 27 d’abril de 2021, en què es proposa aprovar el
següent:

“Primer.- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educadors Social de l' Ajuntament les
sol·licituds d'ajuts econòmics a les famílies CGCL, VCC, KN, FQE, MMI.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’ obligació per import de 1339,23 €, amb càrrec a la partida 340-

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

DNI

CENCEPTE

IMPORT

ENDOSATARI

FQE

***5278**

LLOGUER

620

ANTONIA REINA RUBIO

KN

****3280*

LLOGUER

600

RICARDO FERNANDEZ VIDAL

VCC

***6574**

SUBMINISTRAMENT

71,40

CGCL

***1022**

LLUM

47,83

ENDESA

Tercer.-Ordenar el pagament dels ajuts aprovats en l’apartat segon.
Quart.- Autoritzar, disposar, per l’import de 329,80 euros a favor de les famílies, a càrrec de la partida
340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal:
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BENEFICIARI

BENEFICIARI

DNI

CENCEPTE

IMPORT

MMI

***8746**

ULLERES

329,80
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231-48000 del vigent pressupost municipal, segons justificació adjunta, favor de la següent família:
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ENDOSATARI
GENERAL OPTICA

Cinquè.- Requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació de la realització de les
activitats per compte del beneficiari.
Sisè.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Setè.-. Els precedents acords es notificaran en deguda forma els precedents acords als interessats, i als
Serveis Tècnics i Econòmics d’ aquest Ajuntament.”
INFORME
De conformitat amb allò establert a l’article 121 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, les ajudes o auxilis per atendre necessitats
peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social estan excloses del règim general de
subvencions.

Estat d'elaboració: Original



Article 8: “L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació indicarà

Origen: Origen administració

el compliment dels requisits de l’atorgament de la prestació, i anirà acompanyat de la valoració
social i econòmica.”


Art. 9.7: “La quantia màxima anual a rebre per concepte de prestacions econòmiques d’aquest
Ajuntament per a cada unitat familiar de convivència es fixa en la quantia de 4.5 vegades de
l’import mensual de l’IRSC. No obstant això, i de forma acreditada en l’expedient, es podrà
superar l’esmentada quantia per necessitats socials justificades i excepcionals. En cas de de les
prestacions per tractaments terapèutics, l’import de la prestació no sumarà a l’import màxim
d’ajut anual per concepte de prestacions econòmiques.”
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D’acord amb el Reglament Municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social de
l’Ajuntament d’Argentona aprovat pel ple corporatiu en data 5 d’octubre de 2020 (Exp. 2018/510) i
publicat en el DOGC en data 16 de febrer de 2021 s’exposen els següents articles:

Art. 13.8: “El comandament immediat del tècnic instructor validarà la proposta i informe tècnic
social, que recollirà si fos el cas, el resultat de les al·legacions efectuades per la persona
interessada, i aprovarà, si s’escau, l’ajuda.”



Pel que fa al compliment de l’article 9.7, l’import màxim per ajudes no pot superar
2.561,04 euros anuals, llevat excepció indicada al mateix article. Els sol·licitants de les
ajudes, incloent les noves ajudes proposades, tenen un import total següent d’ajudes
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D’acord amb l’article 30 (1 a 4) de l’esmentada Llei 13/2006, aquestes prestacions d’urgència social
tenen com a finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de
subsistència, i s’abonen, preferentment, als subministradors dels serveis o dels productes de
primera necessitat. Les situacions d’urgència social són valorades pels serveis socials d’atenció
primària, pel que tenen preferència les persones o unitats que tenen menors al seu càrrec,
d’acord amb les prescripcions establertes per l’ens local.

concedides, les quals compleixen amb el requisit abans esmentat:

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El paràgraf 6è del Preàmbul del Decret 123/2007, de 29 de maig estableix que: “Les prestacions
d’urgència social tenen el seu propi règim jurídic establert en l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27
de juliol, i en la normativa aplicable als ens locals que són els competents per crear-les i atorgarles (...)”

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
01/06/2021

Secretària

Gina Sabadell
Simó

01/06/2021

Alcaldessa

NIF
***5278**
***1022**
***8746**
**3280**
***3574**

NOM
FQE
CGCL
MMI
KN
VCG

IMPORT ACUMULAT
1161,25
1091,66
474,8
883,22
71,4

Consta als informes que les propostes compleixen els requisits per ser atorgats els ajuts que es
proposen. Consta validació de la proposta per la cap de serveis socials amb indicació de validació
pel que fa als informes que consten a l’expedient proposant l’ajuda corresponent.
FISCALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT
Als efectes administratius i de fiscalització descrits a l'article 214 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals “La funció interventora
tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que
doni lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmics, els
ingressos i pagaments que d’aquells es derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels
caudals públics administrats, amb la finalitat de què la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables
en cada cas”, informo:

De conformitat.

Estat d'elaboració: Original

Es retorna l’expedient per esmenar els errors o, en el seu cas, aportació dels documents
preceptius.
Procedeix la tramitació de l’expedient.

Origen: Origen administració

Sense efectes suspensius.
Es suspèn la tramitació de l’expedient fins que els reparaments siguin solucionats o es
resolgui la discrepància plantejada de conformitat amb allò establert a l’article 216 del TRLHL.
Quan l’òrgan gestor no accepti l’objecció formulada per l’òrgan interventor en l’exercici de
la funció interventora, ha de plantejar al President de l’entitat local una discrepància.
Per una banda, a l’expedient, consten els informes de Serveis Socials proposant l’import, el
concepte i el destinatari dels ajuts a atorgar prèvia valoració dels tècnics, sobre la necessitat i
conveniència d’aquests ajut. Així mateix, es proposa el pagament, per compte del beneficiari, a
l’empresa o establiment corresponent, ordre que ha d’autoritzar l’òrgan que aprova les
prestacions.

Classificador:Acta -
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Objeccions

3 Aquestes observacions complementàries no tindran, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients.
Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància.

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

De conformitat amb observacions3.
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Per altre banda, i d’acord amb el que estableix el Reglament Municipal de Prestacions
econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament d’Argentona, es compleix amb els requisits
que estableixen els articles 8, 13.8 i 9.7, motiu pel qual s’informa de conformitat.
Existeix crèdit suficient i adequat en la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal
per fer front a l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (fase ADO) per import
total de 1.339,23 euros i per l’autorització i disposició (fase AD) per import total de 329,80
euros (RC220210003541 i 3542 respectivament).

”
Per tot això, vinc en decretar el següent:
Primer.- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educadors Social de l'
Ajuntament les sol·licituds d'ajuts econòmics a les famílies CGCL, VCC, KN, FQE, MMI.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’ obligació per import de 1339,23 €, amb càrrec a la
partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, segons justificació adjunta, favor de
la següent família:

Estat d'elaboració: Original

IMPORT

ENDOSATARI

FQE

***5278**

LLOGUER

620

ANTONIA REINA
RUBIO

KN

****3280*

LLOGUER

600

RICARDO
FERNANDEZ VIDAL

VCC

***6574**

SUBMINISTRAMENT

71,40

CGCL

***1022**

LLUM

47,83

ENDESA

Origen: Origen administració

Tercer.-Ordenar el pagament dels ajuts aprovats en l’apartat segon.
Quart.- Autoritzar, disposar, per l’import de 329,80 euros a favor de les famílies, a càrrec de
la partida 340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal:
BENEFICIARI

DNI

CENCEPTE

IMPORT

MMI

***8746**

ULLERES

329,80

ENDOSATARI
GENERAL OPTICA

Cinquè.- Requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació de la realització
de les activitats per compte del beneficiari.

Classificador:Acta -
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CENCEPTE

Sisè.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Setè.-. Els precedents acords es notificaran en deguda forma els precedents acords als
interessats, i als Serveis Tècnics i Econòmics d’ aquest Ajuntament.””
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DNI

Decret núm. 2021/863 de data 05/05/2021

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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“”
Vist l’informe d’urgència de la Treballadora/Educadors Social d’aquest Ajuntament conforme
les famílies, SLS,AO,RVA,RVA,AGM,KI,FMF,GS,SD, presenta dificultats socials i per tant tenen
la necessitat de rebre un ajut econòmic per poder fer front a les despeses de diverses
activitats escolars, sortides escolars, permanències, colònies....)
Vist l' informe de la Interventora de la Corporació d’ aquest Ajuntament, segons el qual
diu:
“EXPEDIENT DE DESPESA
Exercici pressupostari: 2021
Unitat Gestora: Àrea de Serveis Personals – Serveis Socials
Tipus de despesa: Aprovació de prestacions escolars.
Fase comptable de la despesa: Autorització i Disposició de la despesa (AD)
Partides pressupostàries i imports:
340-231-48001 : 885,75 euros
Expedient núm.: 2021/953
Document comptable: RC 220210003549
ANTECEDENTS

Estat d'elaboració: Original

publicat en el DOGC en data 16 de febrer de 2021.
-

Informes favorables dels tècnics de serveis socials de dates 25 i 31 de març i 9 i 12 d’abril
de 2021 de proposta d’ajuts de prestacions escolars a diferents usuaris i usuàries.

Origen: Origen administració

- Proposta de resolució, signada en data 15 d’abril de 2021, en què es proposa el següent:

“Primer.- Atorgar un ajut econòmic a les famílies que es relacionen a per a poder fer front a les
despeses de les activitats escolars i esportives.
Segon.- Autoritzar i disposar per import de 885,75 euros a càrrec de la partida 340-23148001del vigent Pressupost Municipal a favor de les següents famílies:
Partida 340-231-48001

Classificador:Acta -
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d’Argentona aprovat pel ple corporatiu en data 5 d’octubre de 2020 (Exp. 2018/510) i
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- Reglament Municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament

Signatura 1 de 2
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Simó
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Alcaldessa

REPRESENTAT
LEGAL
S.L.S
S.L.S
AO
AO
RVA
RVA
AGM
AGM
KI
KI
FMF
GS
GS
S.D
S.D
S.D
S.D

NIF/NIE

BENEFICIARI

CENTRE

ACTIVITAT

PERIODE

***4646*
*
***4646*

M.S.L

ESCOLA EL CROS

COLÒNIES

CURS 20-21

IMPORT
71,25

M.S.C

ESCOLA EL CROS

COLÒNIES

CURS 20-21

71,25

*
****4166
*
****4166

EW

IES-ESCOLA PLA AVELLA

GENER-JUNY

37,5

EW

IES-ESCOLA PLA AVELLA

SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES

GENER-JUNY

100

*
***1250*
*
***1250*

GRR

ESCOLA ARGENTONA

GENER-JUNY

8,25

GRR

ESCOLA ARGENTONA

ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES

GENER-JUNY

100

GENER-JUNY

4,5

GENER-JUNY

100

*
***2742*
*
***2742*

VAJM
VAJM

ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
ESCOLA BERNAT DE

ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES

*
***2531*
*
***2531*

BA

RIUDEMEIA
CEIP
ST MIQUEL DEL CROS

67,5

CEIP ST MIQUEL DEL CROS

ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
COLONIES

GENER-JUNY

BA

GENER-JUNY

67,5

*
***4346*
*
****4631

UBU

ESCOLARS
PISCINA
ESCOLAR
SORTIDES

GENER-JUNY

30

MA

ESCOLA ST MIQUEL DEL
CROS ARGENTONA
ESCOLA

GENER-JUNY

15

*
****4631
*
****6413

MA

ESCOLA ARGENTONA

GENER-JUNY

100

S.P.S

Francesc

Curs 20-21

13,5

*
****6413
**
****6413

S.P.F

Escola
Òrrius
Escola
Òrrius
Escola

ESCOLARS
COLONIES
Macià ESCOLARS
Sortides

Francesc

Macià Sortides

Curs 20-21

13,5

Francesc

Macià Sortides

Curs 20-21

13,5

**
****6413
**

S.P.H

Òrrius
Escola
Òrrius

Francesc

Macià Colònies

Curs 20-21

72,5

S.P.H

Tercer.- Requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació de la realització
Estat d'elaboració: Original

Cinquè.- Els precedents acords es notificaran en deguda forma els precedents acords als
interessats, i als Serveis Tècnics i Econòmics d’ aquest Ajuntament.”
INFORME

Origen: Origen administració

De conformitat amb allò establert a l’article 121 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, les ajudes o auxilis per
atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social estan
excloses del règim general de subvencions.
El paràgraf 6è del Preàmbul del Decret 123/2007, de 29 de maig estableix que: “Les
prestacions d’urgència social tenen el seu propi règim jurídic establert en l’article 30 de la
Llei 13/2006, de 27 de juliol, i en la normativa aplicable als ens locals que són els
competents per crear-les i atorgar-les (...)”
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Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.

D’acord amb l’article 30 (1 a 4) de l’esmentada Llei 13/2006, aquestes prestacions
d’urgència social tenen com a finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents
i bàsiques de subsistència, i s’abonen, preferentment, als subministradors dels serveis o
dels productes de primera necessitat. Les situacions d’urgència social són valorades pels
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de les activitats per compte dels beneficiari.
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serveis socials d’atenció primària, pel que tenen preferència les persones o unitats que
tenen menors al seu càrrec, d’acord amb les prescripcions establertes per l’ens local.
D’acord amb el Reglament Municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social de
l’Ajuntament d’Argentona aprovat pel ple corporatiu en data 5 d’octubre de 2020 (Exp.
2018/510) i publicat en el DOGC en data 16 de febrer de 2021 s’exposen els següents
articles:


Article 8: “L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació
indicarà el compliment dels requisits de l’atorgament de la prestació, i anirà
acompanyat de la valoració social i econòmica.”



Art. 9.7: “La quantia màxima anual a rebre per concepte de prestacions econòmiques
d’aquest Ajuntament per a cada unitat familiar de convivència es fixa en la quantia de
4.5 vegades de l’import mensual de l’IRSC. No obstant això, i de forma acreditada en
l’expedient, es podrà superar l’esmentada quantia per necessitats socials justificades i
excepcionals. En cas de de les prestacions per tractaments terapèutics, l’import de la
prestació no sumarà a l’import màxim d’ajut anual per concepte de prestacions
econòmiques.”



Art. 13.8: “El comandament immediat del tècnic instructor validarà la proposta i
informe tècnic social, que recollirà si fos el cas, el resultat de les al·legacions efectuades

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Pel que fa al compliment de l’article 9.7, l’import màxim per ajudes no pot superar
2.561,04 euros anuals, llevat excepció indicada al mateix article. Els sol·licitants de les
ajudes, incloent les noves ajudes proposades, tenen un import total següent d’ajudes
concedides, les quals compleixen amb el requisit abans esmentat:
IMPORT
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Consta als informes que les propostes compleixen els requisits per ser atorgats els
ajuts que es proposen. Consta validació de la proposta per la cap de serveis socials amb
indicació de validació pel que fa als informes que consten a l’expedient proposant l’ajuda
corresponent.

NIF

NOM

ACUMULAT

41025319N

KI

575,00

X4364135T

SD

410,6

X7624166B

AO

1199,00

38846465V

SLS

382,5

38812509D

RVA

1318,98

38827420Q AGM
38843468X

FMF

X6046318D

GS

344,5
253,75
250
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per la persona interessada, i aprovarà, si s’escau, l’ajuda.”
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FISCALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT
Als efectes administratius i de fiscalització descrits a l'article 214 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals “La funció
interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i dels seus
organismes autònoms que doni lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o
despeses de contingut econòmics, els ingressos i pagaments que d’aquells es derivin, i la
recaptació, inversió i aplicació, en general, dels caudals públics administrats, amb la finalitat
de què la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas”, informo:

De conformitat.
De conformitat amb observacions4.
Objeccions
CONCLUSIÓ
Es retorna l’expedient per esmenar els errors o, en el seu cas, aportació dels
documents preceptius.
Procedeix la tramitació de l’expedient.

Estat d'elaboració: Original

216 del TRLHL.
Quan l’òrgan gestor no accepti l’objecció formulada per l’òrgan interventor en
l’exercici de la funció interventora, ha de plantejar al President de l’entitat local una

Origen: Origen administració

discrepància.
Per una banda, a l’expedient, consten els informes de Serveis Socials proposant
l’import, el concepte i el destinatari dels ajuts a atorgar prèvia valoració dels tècnics,
sobre la necessitat i conveniència d’aquests ajut. Així mateix, es proposa el pagament,
per compte del beneficiari, a l’empresa o establiment corresponent, ordre que ha
d’autoritzar l’òrgan que aprova les prestacions.
Per altre banda, i d’acord amb el que estableix el Reglament Municipal de Prestacions
econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament d’Argentona, es compleix amb els
requisits que estableixen els articles 8 i 13.8 i 9.7, motiu pel qual s’informa de
conformitat.

Classificador:Acta -
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o es resolgui la discrepància plantejada de conformitat amb allò establert a l’article
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Es suspèn la tramitació de l’expedient fins que els reparaments siguin solucionats

4 Aquestes observacions complementàries no tindran, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients.
Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància.
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Sense efectes suspensius.
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Existeix crèdit suficient i adequat, en la partida 340-231-48001 del pressupost
municipal prorrogat per a l’exercici 2021 per fer front a l’autorització i disposició de la
despesa, per un import total de 885,75 euros destinats a pal•liar les despeses
escolars distribuïdes en els centres i pels imports indicats en el quadre de la proposta
de resolució presentada per aprovar i concretament al document comptable núm.
220210003549.

Argentona, a data de la signatura digital.
“.vinc en decretar el següent:
Primer.- Atorgar un ajut econòmic a les famílies que es relacionen a per a poder fer front
a les despeses de les activitats escolars i esportives.
Segon.- Autoritzar i disposar per import de 885,75 euros a càrrec de la partida 340-23148001del vigent Pressupost Municipal a favor de les següents famílies:

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració
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Partida 340-231-48001
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REPRESENTAT
LEGAL
S.L.S
S.L.S
AO
AO
RVA
RVA
AGM
AGM
KI
KI

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

S.D
S.D
S.D
S.D

COLÒNIES
COLÒNIES
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
PISCINA
ESCOLAR
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
Sortides
Sortides
Sortides
Colònies

PERIODE IMPORT
CURS 2071,25
21
CURS 2071,25
21
GENER37,5
JUNY
GENER100
JUNY
GENER8,25
JUNY
GENER100
JUNY
GENER4,5
JUNY
GENER100
JUNY
GENER67,5
JUNY
GENER67,5
JUNY
GENER30
JUNY
GENER15
JUNY
GENER100
JUNY
Curs 2013,5
21
Curs 2013,5
21
Curs 2013,5
21
Curs 2072,5
21

Tercer.- Requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació
realització de les activitats per compte dels beneficiari.
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ACTIVITAT

de la

Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Els precedents acords es notificaran en deguda forma els precedents acords als
interessats, i als Serveis Tècnics i Econòmics d’ aquest Ajuntament.””
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GS

BENEFICIARI CENTRE
ESCOLA
EL
M.S.L
CROS
ESCOLA
EL
M.S.C
CROS
EW
IES-ESCOLA PLA
AVELLA
EW
IES-ESCOLA PLA
AVELLA
GRR
ESCOLA
ARGENTONA
GRR
ESCOLA
ARGENTONA
VAJM
ESCOLA BERNAT
DE RIUDEMEIA
VAJM
ESCOLA BERNAT
DE RIUDEMEIA
BA
CEIP ST MIQUEL
DEL CROS
BA
CEIP ST MIQUEL
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2 . RECURSOS ECONÒMICS
2.1) Devolució de l’import ingressat en concepte de Taxa Certificat de legalitat i/o
antiguitat
Es dóna compte de la següent proposta:
L’expedient número 2020/101 es tramita en relació a la devolució de la taxa d’un certificat
de legalitat i/o antiguitat.
Relació de fets
A data 10 de gener del 2020 la interessada, R-GV, NIF XX.XXX.080-F va entrar una instància a
l’Ajuntament d’Argentona sol·licitant un certificat de legalitat. Aquest certificat es troba dins
la ordenança fiscal número 6 i té un preu de 107,00 Euros.

Estat d'elaboració: Original

En data 21 d’abril de 2021, la tècnica d’urbanisme conclou en el seu informe el següent:

Origen: Origen administració

“Que havent consultat la documentació que consta a l’expedient 101/2020, es comprova que a
data de la sol·licitud de renúncia i de retorn de la taxa no s’havien iniciats els treballs per a la
redacció de l’informe tècnic i en conseqüència del certificat d’antiguitat i legalitat sol·licitat.
Que segons consta a l’expedient, nota informativa de data 15/06/2020, prèviament a la sol·licitud
de desistiment la persona sol·licitant també ho havia comunicat telefònicament.
El que comunico als efectes oportuns sens detriment d’altre criteri tècnic basat en Llei.”

Vist l’informe de tresoreria de data 22 d’abril de 2021, favorable a la devolució de l’ingrés.
Fonaments de dret
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El dia 16 de juliol del 2020, es presenta instància RGE 4346/2020 ,en la qual comunica el seu
desistiment i sol·licita el retorn de la taxa ingressada referent a la sol·licitud RGE 169/2020
de data 10/01/2020 sobre certificat de legalitat i/o antiguitat.

Articles 32, 220 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 14 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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A data 11 de gener del 2020 es va fer efectiu a la Tresoreria Municipal l’ingrés de 107,00
Euros d’acord amb el que establia la ordenança fiscal número 6 de l’Ajuntament
d’Argentona.
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L'article 21.1. f), s) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
L'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius de l’Ajuntament d’Argentona.
Per tant, d’acord amb tot l’exposat a la part expositiva i d’acord amb els informes
d’urbanisme i tresoreria, a la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la devolució de 107,00 euros (operació 12020000471) a favor de R-GV,
NIF XX.XXX.080F, per devolució de la taxa de certificat de legalitat i/o antiguitat.
La devolució aprovada es farà amb càrrec al compte d’ingressos 400-32500.
Segon.- Notificar a l’interessat, amb indicació dels recursos que pot presentar en contra
així com el seu termini, i notificar als serveis d’intervenció-tresoreria als efectes
escaients.””
D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.

Estat d'elaboració: Original

Es dóna compte de la següent proposta:

Origen: Origen administració

En data 8 de febrer de 2021, es presenta escrit al registre general d’entrada municipal per
la senyora Mercè Corredó Soler, de sol·licitud de llicència urbanística d’obres per a la
construcció de piscina i enjardinament al carrer Canigó, 11 d’aquest municipi, i s’inicia
l’expedient administratiu número 2021/496.
En data 8 de març de 2021, la persona interessada presenta escrit al registre d’entrada
municipal adjuntant documentació complementària.
En data 23 de març de 2021, l’arquitecte municipal emet informe que es transcriu a
continuació:
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3.1) Llicència urbanística d'obres expedient 2021/496,-

“...
1. Antecedents:
En data 08/02/2021, amb núm. de registre d’entrada 1078, la propietat sol·licita una llicència
d’obres per construir una piscina al carrer Canigó, 11 d’aquest municipi.
En data 08/03/2021, amb núm. de registre d’entrada 1851 i 1952, la propietat presenta
documentació relativa al pagament de taxes.
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2. Marc normatiu:
DL 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Art. 187. Actes
subjectes a llicència urbanística. Construccions que requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic.

3.

PGO d’Argentona: Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament en data 14/10/1987 i
publicat en data 14/12/1987, i posteriors modificacions.
 Classificació: Sòl urbà consolidat
 Qualificació: Clau c1.2, Ordenació en illes segons parcel·les per a xalets: Amb
caràcter urbà prominent

El projecte contempla la realització de les obres necessàries per construir una piscina al pati
posterior d’una finca amb una habitatge unifamiliar. Se situa a almenys 1 m dels veïns i fa 18
m2. També s’enjardina el voltant de 100 m2
4.- Pla Especial i Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic i Ambiental
d’Argentona aprovat definitivament en data 19/03/2015 i publicat en data 31/07/2015.
La finca no disposa de cap protecció.

Estat d'elaboració: Original

D’acord amb l’Estudi de gestió de residus inclòs al projecte tècnic, la previsió final de l’estudi
és de 65,34 tones de residus.

Origen: Origen administració

En compliment del RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Residus i
Recursos de Catalunya (PRECAT20), per garantir la seva correcta gestió cal annexar a
l’expedient el document d’acceptació de residus signat pel gestor i l’import rebut en concepte
de dipòsit per la posterior gestió de 718,74 €.

6.- Càlcul base imposable ICIO:
En referència a la base imposable per al càlcul de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) l’article 9è de l’Ordenança fiscal núm. 4 estableix que “aquesta base es
determinarà a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions,
s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordenança o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un
import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.”
D’acord amb la documentació presentada per l’interessat, el pressupost d’execució material
de les obres a realitzar és de 18.447,00 €.
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89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la

D’acord amb els mòduls establerts a l’annex de l’ordenança fiscal, el pressupost de referència
s’obté de la següent manera:
Tipus d’intervenció

Sup. :

Mb (*)

Ct

Cu

Piscina

18,00 m2

513 €/m2

1,10

1,00

10.157,40 €

Enjardinament

82,00 m2

513 €/m2

1,00

0,30

12.619,80 €
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5.- Decrets 210/2018,
construcció i demolició.
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Pr

Pressupost de referència:

Pr = S x Mb x Ct x Cu

22.777,20 €

(*) Mòdul bàsic fixat pel COAC per l’any 2020: 513 €/m2

Per tant, la base imposable per a l’obtenció de l’ICIO és el major dels dos imports; és a dir:
22.777,20 €

7.- Valoració de la fiança de domini públic a dipositar:
L’article 67.7 de l’Ordenança reguladora del control municipal de l’activitat privada en matèria
d’urbanisme i ús del sòl estableix com obligacions materials derivades de la concessió de
llicència d’obres, la reparar els desperfectes que l’execució de les obres puguin causar en la
via pública, constituint garantia suficient a aquest efecte.
Elements urbanístics

Quantitat

Preu unitari

Total

m2

6 x 1,00

72 €

432,00 €

Reposició

de vorera (*)

Import fiança a dipositar

432,00 €

(*)En carrers amb vorera no pavimentada es comptabilitza al 100% la totalitat de la superfície de vorera.
En carrers amb vorera pavimentada, als 6 primers metres de longitud de façana es comptabilitza una
afectació del 100% de la superfície de vorera. Per façanes de longitud superior, el tram que superi els 6
metres, es comptabilitza una afectació del 25% de la superfície de vorera.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Manca presentar:
-Document d’acceptació de la quantitat de runes indicat a l’EGR signat per un gestor de
residus i comprovant de dipòsit de fiança de 718,74 € al gestor de residus autoritzat per
l’ACR.
-Justificant de dipòsit de fiança de vialitat per quantia de 432,00 €.
-Nomenament i qualificació empresarial del contractista que farà l’obra.
9.- Conclusions:
Examinat tècnicament l’expedient es comprova que el projecte presentat en data 08/02/2021
s’ajusta al compliment del planejament urbanístic municipal vigent, sense que hi hagi cap
inconvenient urbanístic per tramitar la llicència sol·licitada.
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S’ha presentat els següents documents:
-Projecte Tècnic sense visar + declaració responsable col·legiació
-Estudi Bàsic de seguretat i salut
-Estudi de Gestió de Residus
-Comprovant de pagament de la taxa urbanística segons l’ordenança fiscal nº 12 de 272€
-Comprovant de pagament de la taxa de la placa d’obres de 12€
-Assumeix de direcció de l’obra visat

D’acord amb les consideracions anteriors informo FAVORABLEMENT sobre l’atorgament de
la llicència municipal d’obres a favor de Mercè Corredó Soler per construir una piscina al
carrer Canigó, núm. 11, d’acord amb el projecte tècnic subscrit per l’arquitecta Marta Pujol
Ferrussola amb les següents condicions de llicència:
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1. La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de la llicència de rases i
escomeses de serveis, la connexió a la xarxa de clavegueram, la instal·lació de
bastides o grues, ni l’ocupació de la via pública. A tals efectes caldrà obtenir les
corresponents llicències o autoritzacions.
2. L’inici de les obres resta condicionat a la recollida de la placa d’obres en les
dependències municipals de l’àrea de Serveis Territorials, que s’expedirà prèvia
presentació de la documentació indicada a l’apartat 8 del present informe:
En compliment de l’article 219.2 de la normativa del PGO, queda expressament prohibida tota
acció que comporti la tala total o parcial de la plantació arbòria en el sòl lliure d’edificació a
l’interior de la parcel·la.
En el cas d’actuacions que impliquin utilització privativa del domini públic, caldrà sol·licitar la
corresponent autorització amb proposta d’ocupació de via pública segons les determinacions
de l’annex I de l’Ordenança reguladora del control municipal de l’activitat privada en matèria
d’urbanisme i l’ús del sòl.

...”

Estat d'elaboració: Original

Tal i com s’indica en el projecte tècnic, els treballs sol·licitats consisteixen en la
construcció de piscina i enjardinament al carrer Canigó 11 d’aquest municipi

Origen: Origen administració

De conformitat amb el que el que preveu l’art. 187.1.a) del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), els
moviments de terra i les esplanacions dels terrenys es troben subjectes al règim
d’intervenció administrativa de llicència urbanística.
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“...
1.

2.

3.

Pel que fa al règim urbanístic, és aplicable el Pla General d’Ordenació Municipal
d’Argentona de 1987, que classifica els terrenys objecte de la sol·licitud de llicència
com a Sol urbà consolidat amb qualificació de Clau c1.2, Ordenació en illes segons
parcel·les per a xalets: Amb caràcter urbà prominent.
De conformitat amb l’informe de l'arquitecte municipal, l’actuació pretesa compleix
els paràmetres urbanístics aplicables a l’esmentada qualificació urbanística.
En el present expedient s’han observat les disposicions recollides als articles 187 i
següents del TRLU, els articles 75 i següents del Decret 179/1995, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i els articles 33 i
següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística (RPLU), que regulen el règim jurídic i el
procediment administratiu aplicable per a l’atorgament de les llicències d’obra.
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Estat d'elaboració: Original

5.

De conformitat amb els articles 189 del TRLU i 37 del RPLU, les llicències
urbanístiques per a l’execució d’obres han de fixar els terminis màxims per
començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat. Si no ho fan, aquests
terminis són d’un any per començar-les i de tres per acabar-les. La resolució
d’atorgament ha d’advertir que les llicències caduquen si transcorre el termini per
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues
respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. La manca de declaració
de caducitat de la llicència no faculta a les persones que intervenen en el procés
d’execució de l’obra per iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis habilitats
per la llicència.

6.

La llicència urbanística s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici
del de tercer, de conformitat amb el que disposa l’article 14 del RPLU.

7.

La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’alcaldia, de
conformitat amb l’article 72 del ROAS, l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de
Catalunya.
No obstant, la competència es troba delegada a la Junta de Govern Local per
resolució d’alcaldia de data 27 de novembre de 2020.
Conclusions

Origen: Origen administració

D’acord amb l’informe emès per l'arquitecte municipal i amb les condicions imposades en
aquest, informo favorablement a l’atorgament de la llicència urbanística d’obres a favor
del senyora Mercè Corredó Soler, per a la construcció de piscina i enjardinament al
carrer Canigó 11 d’aquest municipi, de conformitat amb el projecte tècnic redactat i
subscrit per l’arquitecte Marta Pujol Ferrusola. La llicència recollirà i restarà sotmesa a les
condicions establertes a l’informe tècnic i quedarà resolta i sense efecte si el beneficiari
incompleix les condicions imposades per causes que li siguin imputables.
...”
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La llicència d’obres restarà sotmesa a les condicions establertes en l’informe tècnic
municipal i, tal com disposa l’article 88 del ROAS, aquesta quedarà resolta i sense
efectes si el beneficiari incompleix les condicions imposades per causes que li siguin
imputables.

La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’alcaldia, de conformitat
amb l’article 72 del ROAS, l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya. No obstant, la
competència es troba delegada a la Junta de Govern Local per resolució d’alcaldia de data
27 de novembre de 2020.
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Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer - Concedir llicència urbanística d'obres a la senyora Mercè Corredó Soler amb NIF
XX.XXX.282R, per a la construcció de piscina i enjardinament al carrer Canigó, 11 d’aquest
municipi formulada en data 8 de febrer de 2021, de conformitat amb el projecte tècnic,
redactat i subscrit per l’arquitecta Marta Pujol Ferrusola , presentat en data 8 de febrer
de 2021.
Segon - 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 amb la documentació i contingudes a la llicència a
les condicions generals que s'adjunten a la present llicència, i amb les següents
condicions:
1. Condicions particulars de la llicència:
a) La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de la llicència de rases i
escomeses de serveis, la connexió a la xarxa de clavegueram, la instal·lació de
bastides o grues, ni l’ocupació de la via pública. A tals efectes caldrà obtenir les
corresponents llicències o autoritzacions.

Estat d'elaboració: Original

en el sòl lliure d’edificació a l’interior de la parcel·la.
2. L’inici de les obres resta condicionat a la recollida de la placa d’obres en les
dependències municipals, que s’expedirà prèvia presentació de la
documentació indicada següent:
a) Document d’acceptació de la quantitat de runes indicat a l’EGR signat per un

Origen: Origen administració

gestor de residus i comprovant de dipòsit de fiança de 718,74 € al gestor de
residus autoritzat per l’ACR.
b) Justificant de dipòsit de fiança de vialitat per quantia de 432,00 €.
c) Nomenament i qualificació empresarial del contractista que farà l’obra.
Tercer – La base imposable per al càlcul de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) és de 22.777,20 euros.
Quart - Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona.””
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prohibida tota acció que comporti la tala total o parcial de la plantació arbòria

D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.
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Es dóna compte de la següent proposta:
En data 9 de desembre de 2019, es presenta sol·licitud al registre d’entrada municipal pel
senyor Oscar Bladé Sastre, de llicència urbanística d’obres per a substituir una coberta a
l’avinguda nostra senyora de la Salut, 22 d’aquest municipi i s’inicia l’expedient
administratiu 2019/3871.
En data 3 de juny de 2020, l’arquitecte municipal emet informe tècnic que transcrit diu:
“...
1. Antecedents:
En data 09/12/2019, amb núm. de registre d’entrada 9131, la propietat sol·licita una
llicència d’obres per substituir una coberta a l’ Avinguda Nostra Sra. de la Salut número
22 d’aquest municipi.
En data 07/01/2020, amb núm. de registre d’entrada 105, la persona interessada
presenta documentació complementària referent al pagament de taxes.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

PGO d’Argentona: Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament en data
14/10/1987 i publicat en data 14/12/1987, i posteriors modificacions.
 Classificació: Sòl urbà consolidat
 Qualificació: Clau c.2 – Ordenació en illes segons parcel·les per a xalets: sòls
provinents de parcel·lacions d'antigues finques amb lligam puntual amb
l'estructura urbana

El projecte contempla la realització de les obres necessàries per substituir una coberta
que presenta problemes d’entrada d’aigua. Excepte les teules aprofitades, la resta –
biguetes, solera, aïllament – és nou. L’àmbit d’actuació és una superfície de 64,63 m2.
L’ordenació és de cases aïllades amb separació a llindars veïns de 3 m. L’edificació
existent aparellada amb el núm. 20. Això vol dir que està en situació de volum
disconforme amb el planejament, pel que no es permet substituir la coberta.
En volum disconforme només són permeses les obres de consolidació i rehabilitació. La
substitució d’una coberta no és una consolidació ni una rehabilitació.
Art. 118.4 del TRLUC:
4. En las construcciones y las instalaciones que tengan un volumen de edificación disconforme
con los parámetros imperativos de un nuevo planeamiento urbanístico, pero que no queden
fuera de ordenación, se tienen que autorizar las obras de consolidación y rehabilitación y los
cambios de uso, siempre de acuerdo con las condiciones básicas del nuevo planeamiento.
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2. Marc normatiu:
DL 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Art. 187.
Actes subjectes a llicència urbanística. Construccions que requereixen l’elaboració d’un
projecte tècnic.
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4.- Control documental:
El projecte hauria de justificar els DB SE i SI, presentar un EBSS, un EGR, un contracte
d’acceptació de la gestió de residus i l’import rebut en concepte de dipòsit per la
posterior gestió.
També hauria d’estar visat, junt amb la presentació de l’assumeix de direcció i
coordinació de seguretat i salut
S’ha presentat la taxa de la comunicació prèvia que s’ha restat a l’ICIO. Per tant, manca la
taxa corresponent a la sol·licitud de llicència. Tampoc consta el pagament de la fiança de
vialitat.
5.- Conclusions:
Examinat tècnicament l’expedient es comprova que el projecte presentat en data
09/12/2019 no s’ajusta al compliment del planejament urbanístic municipal vigent, el que
no permet tramitar la llicència sol·licitada.
D’acord amb les consideracions anteriors informo DESFAVORABLEMENT sobre
l’atorgament de la llicència municipal d’obres i proposo la seva denegació, prèvia
audiència de la propietat.

Estat d'elaboració: Original

En data 15 de juny de 2020, el tècnic d’administració especial emet informe jurídic que
transcrit diu:
“..

Origen: Origen administració

1.

La sol·licitud de llicència urbanística d’obres presentada per l’interessat té per
objecte la substitució de coberta a l’habitatge situat a l’avinguda Nostra senyora de
la Salut, 22 d’aquest municipi.
D’acord amb l’informe desfavorable de l’arquitecte municipal, no és procedent
atorgar la llicència sol·licitada atès que l’habitatge està en situació de volum
disconforme amb el planejament, pel que només són permeses les obres de
consolidació i rehabilitació (article 108 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i article 119 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme). La substitució
d’una coberta –que suposa retirar la coberta existent i crear-ne una de nova- no
troba encaix ni en el concepte de consolidació ni rehabilitació, tal i com ha establert
reiteradament la jurisprudència del Tribunal de Justícia de Catalunya. Per totes, la
sentència de la sala tercera del TSJ de Catalunya número 450 de 10 de juny de 2004,
recull en el seu fonament de dret cinquè:
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Estat d'elaboració: Original

3.

La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència correspon a l’alcaldia,
de conformitat amb l’article 72 del ROAS, l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya.
Conclusió

Origen: Origen administració

S’informa desfavorablement a la sol·licitud de llicència urbanística d’obres per a la
substitució de coberta formulada pel senyor Oscar Bladé Sastre en data 9 de desembre
de 2019, d’acord amb la motivació continguda a l’informe de l’arquitecte municipal i el
present informe, en conseqüència, correspon denegar la sol·licitud de llicència, amb
audiència prèvia a l’interessat.
...”
En data 16 de juliol de 2020, per resolució d’alcaldia número 1100, s’atorga prèvia
audiència a l’interessat a l’objecte que en el termini de 10 dies al·legui i presenti els
documents i justificacions que estimi oportunes abans de dictar resolució, havent estat
notificada aquesta resolució a l’interessat en data 21 de juliol de 2020, havent
transcorregut el termini sense haver rebut cap escrit d’al·legació.
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D’acord amb l’article 11.3 del Reial decret legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i de rehabilitació urbana (TRLSRU), l’article
188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme (TRLU) i l’article 81.1 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), totes les denegacions
de llicències urbanístiques han d'estar motivades.
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La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència correspon a l’alcaldia, de
conformitat amb l’article 72 del ROAS, l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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“Reiteradamente tiene declarado esta Sala (SS. 5-2-99, 8 y 27- 6-00 y 25-6-02) que
consolidar, en los términos del citado artículo 93.3, es dar firmeza y solidez a algo
ya existente, no reconfigurarlo hasta el punto de que, a través de pretendidos
arreglos, se consiga una edificación que no hubiera podido levantarse de obra
totalmente nueva, vulnerándose así el respeto debido a las disposiciones de
obligado cumplimiento contenidas en la normativa urbanística. Consolidar no es
tampoco derribar y volver a construir, pues si se derriba, siquiera sea
parcialmente, e incluso en el caso de producirse un hundimiento o colapso
involuntario, ya no existe un edificio que se consolida sino un nuevo edificio
construido total o parcialmente en lugar del anterior, no siendo admisible en
ningún caso la reposición de volúmenes previamente derribados, que por ello solo
desaparecen tanto del mundo material como del jurídico, incluso aunque el
volumen luego repuesto resultase inferior al preexistente, careciendo tal actuación
de cobertura bajo los conceptos de consolidación o de rehabilitación.”
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reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
No obstant, la competència es troba delegada a la Junta de Govern Local per resolució
d’alcaldia de data 27 de novembre de 2020.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer – Denegar la sol·licitud de llicència urbanística d’obres presentada en data 9 de
desembre de 2019 pel senyor Oscar Bladé Sastre, consistents en substituir la coberta a
l’avinguda nostra senyora de la Salut, 22 d’aquest municipi, de conformitat amb la part
expositiva del present acord.
Segon - Notificar aquests acords a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió
tributaria de la Diputació de Barcelona.
Tercer - Notificar aquesta resolució al departament de Serveis Territorials als efectes
d’efectuar les verificacions corresponents i informar, si procedeix, sobre la incoació
d’expedient de protecció de la legalitat urbanística.””
D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

En data 23 de gener de 2021, es presenta escrit al registre general d’entrada municipal
per la Fundació Montblanc per a la Promoció de la Dona, de sol·licitud de llicència
urbanística d’obres per a la reparació puntual de la coberta de Can Comalada, finca
situada al Veïnat de la Pujada, 9 d’aquest municipi, i s’inicia l’expedient administratiu
número 2021/268.
En data 19 de febrer de 2021, l’arquitecte municipal emet informe que es transcriu a
continuació:
“...
1. Antecedents:
En data 23/01/2021, amb núm. de registre d’entrada 531, la propietat sol·licita una llicència
d’obres per reparar parcialment la coberta de la masia Can Comalada al carrer del veïnat de
la Pujada, 9 d’aquest municipi. Les obres tindran afectació sobre la coberta amb protecció
individual.
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Es dóna compte de la següent proposta:

2. Marc normatiu:
DL 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Art. 187. Actes
subjectes a llicència urbanística. Construccions que requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic.
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3.3) Llicència urbanística d'obres expedient 2021/268,-
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3.

PGO d’Argentona: Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament en data 14/10/1987 i
publicat en data 14/12/1987, i posteriors modificacions.
 Classificació: Sòl No Urbanitzable
 Qualificació: Clau 7, Sol de valor agrícola.

El projecte contempla la realització de les obres necessàries per refer un tram de la coberta
malmesa per un temporal meteorològic. L’àmbit d’actuació es limita a 25 m2 de reposició de
l’àrea de coberta foradada amb teula idèntica a l’existent i a refer el ràfec existent. No
s’intervé en la resta de volumetria exterior, ni façanes, ni edificacions auxiliars, ni es rehabilita
l’interior.
4.- Pla Especial i Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic i Ambiental
d’Argentona aprovat definitivament en data 19/03/2015 i publicat en data 31/07/2015.
Individual:
Marc legal:
Nivell de protecció:

E5-25. Can Comalada
BCIL
2 Tipològica. Conservació de l’estructura tipològica, volumetria i imatge.

El projecte recull en els plànols i en la memòria la justificació del compliment del PE i la
descripció de la solució proposada (materials, textures i colors que s’utilitzaran en la coberta.

Estat d'elaboració: Original

D’acord amb l’Estudi de gestió de residus inclòs al projecte tècnic, la previsió final de l’estudi
és de 0,1 tones de residus.

Origen: Origen administració

En compliment del RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Residus i
Recursos de Catalunya (PRECAT20), manca aportar el document de residus signat per un
gestor autoritzat per garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest
document constarà el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de
dipòsit per la posterior gestió de 180 €.
6.- Càlcul base imposable ICIO:
En referència a la base imposable per al càlcul de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) l’article 9è de l’Ordenança fiscal núm. 4 estableix que “aquesta base es
determinarà a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions,
s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordenança o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un
import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.”
D’acord amb la documentació presentada per l’interessat, el pressupost d’execució material
de les obres a realitzar segons el projecte és de 6.508,19 €.
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89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la

D’acord amb els mòduls establerts a l’annex de l’ordenança fiscal, el pressupost de referència
és de 10.220,00 € obtingut de la següent manera:
Tipus d’intervenció

Sup. :

Mb (*)

Ct

Cu

Reforma sense afectació estructural

25 m2

511 €/m2

0,50

1,60
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5.- Decrets 210/2018,
construcció i demolició.
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Pr
10.220,00 €

Pressupost de referència:

Pr = S x Mb x Ct x Cu

10.220,00 €

(*) Mòdul bàsic fixat pel COAC per l’any 2021: 511 €/m2

La base imposable per al càlcul de l’ICIO és el major dels dos; és a dir 10.220,00 €.
7.- Valoració de la fiança de domini públic a dipositar:
Atès que no hi ha domini públic urbanitzat en l’entorn proper no es considera necessari
imposar cap fiança de vialitat.

8.- Control documental:

Estat d'elaboració: Original

8.- Conclusions:
Examinat tècnicament l’expedient es comprova que el projecte presentat en data 23/01/2021
s’ajusta al compliment del planejament urbanístic municipal vigent, sense que hi hagi cap
inconvenient urbanístic per tramitar la llicència sol·licitada.

Origen: Origen administració

D’acord amb les consideracions anteriors informo FAVORABLEMENT sobre l’atorgament de
la llicència municipal d’obres a favor de la Fundació Montblanc per la Promoció de la Dona
per reparar puntualment la coberta de Can Comalada situat al carrer veïnat de la Pujada, 9
d’acord amb el projecte tècnic subscrit per l’arquitecte Raül de Castro Argudo amb les
següents condicions de llicència:
1. Condicions particulars de la llicència:
L’inici de les obres resta condicionat a la recollida de la placa d’obres en les dependències
municipals de l’àrea de Serveis Territorials, que s’expedirà prèvia presentació del document
d’acceptació de la quantitat de runes indicat a l’EGR signat per un gestor de residus i
comprovant de dipòsit de fiança al gestor de residus autoritzat per l’ACR.
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Com a condició de llicència i previ a la recollida de la placa caldrà aportar:
-Document d’acceptació de la quantitat de runes indicat a l’EGR signat per un gestor de
residus i comprovant de dipòsit de fiança al gestor de residus autoritzat per l’ACR.

2. La base imposable de l’ICIO s’ha calculat d’un import de 10.220,00 €.
Atès que la present llicència té afectació sobre l’envolvent d’un conjunt catalogat, en aplicació
a l’article 43 de la normativa del PE i Catàleg de Patrimoni i l’acord del Consell Municipal de
Patrimoni de data 19/03/2018, abans d’adoptar la corresponent resolució de la llicència
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Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
01/06/2021

Secretària

Gina Sabadell
Simó

01/06/2021

Alcaldessa

d’obres, caldrà sotmetre l’expedient a consideració del Consell Municipal de Patrimoni
d’Argentona.

...”
En data 11 de març de 2021, la tècnica d’administració especial emet informe que es
transcriu a continuació:
“...
1.

Tal i com s’indica en el projecte tècnic presentat, els treballs sol·licitats consisteixen
en la reparació puntual de la coberta de la masia Can Comalada, emplaçada al
veïnat de la Pujada, 9 d’aquest municipi, immoble inclòs en el catàleg de patrimoni
arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i ambiental d’Argentona.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Es tracta de treballs de la reparació puntual de la coberta de la masia Can
Comalada, emparades en el deure legal de conservació dels immobles en
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Tenint en compte que es tracta
d’un bé catalogat, els deures de conservació dels seus titulars també inclouen les
obres de consolidació i millora que evitin el seu deteriorament estructural en els
elements visibles i no visibles i, en especial, les que afectin a la solidesa estructural
del conjunt i les que afectin a cobertes i tancaments, tal i com disposa l’article 60
del Pla especial i catàleg de patrimoni arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i
ambiental d’Argentona.
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L’actuació pretesa no es troba en cap dels supòsits previstos als articles 46 i 47 del
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament de protecció de la
legalitat urbanística (RPLU) i, per tant, no requereix de l’aprovació d’un pla especial
o d’un projecte d’actuació específica prèviament a l’atorgament de la llicència
urbanística.

2.

Pel que fa al règim urbanístic, és aplicable el Pla General d’Ordenació Municipal
d’Argentona de 1987, que classifica els terrenys objecte de la sol·licitud de llicència
com a Sòl no urbanitzable amb qualificació de clau 7, Sòl de valor agrícola. D’acord
amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, es tracta d’un sistema d’espai lliure
d’especial protecció pel seu interès natural i agrari.
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De conformitat amb el que el que preveu l’art. 187.2.c) del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), els actes
relacionats a l’article 187 bis (entre els que s’inclouen a la lletra a) les construccions
i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació,
rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents
que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic), excepte els de la lletra g, que es duguin a terme
en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, es troben subjectes al règim
d’intervenció administrativa de llicència urbanística.
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Així mateix, és aplicable el Pla especial i catàleg de patrimoni arquitectònic,
arqueològic, paisatgístic i ambiental d’Argentona, que inclou l’immoble objecte de la
sol·licitud de llicència sota la tipologia d’element arquitectònic: E5-25 Mas
Comalada. Marc Legal: BCIL; Nivell de protecció: 2 Tipològica conservació de
l’estructura tipològica, volumetria i imatge, amb prescripcions particulars.

En el present expedient s’han observat les disposicions recollides als articles 187 i
següents del TRLU, els articles 75 i següents del Decret 179/1995, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i els articles 33 i
següents i 57 i següents del RPLU, que regulen el règim jurídic i el procediment
administratiu aplicable per a l’atorgament de les llicències d’obra.

4.

D’acord amb l’article 64 del RPLU la resolució municipal que atorgui una llicència
urbanística en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat ha d’establir
les condicions necessàries per preservar el sòl afectat per l’actuació del
desenvolupament urbà, així com per integrar l’actuació en el medi natural i
paisatgístic que l’envolti.

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

La llicència d’obres restarà sotmesa a les condicions establertes en l’informe tècnic
municipal i, tal com disposa l’article 88 del ROAS, aquesta quedarà resolta i sense
efectes si el beneficiari incompleix les condicions imposades per causes que li siguin
imputables.
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3.

5.

De conformitat amb els articles 189 del TRLU i 37 del RPLU, les llicències
urbanístiques per a l’execució d’obres han de fixar els terminis màxims per
començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat. Si no ho fan, aquests
terminis són d’un any per començar-les i de tres per acabar-les. La resolució
d’atorgament ha d’advertir que les llicències caduquen si transcorre el termini per
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues
respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. La manca de declaració
de caducitat de la llicència no faculta a les persones que intervenen en el procés
d’execució de l’obra per iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis habilitats
per la llicència.

6.

La llicència urbanística s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici
del de tercer, de conformitat amb el que disposa l’article 14 del RPLU.

7.

La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’alcalde, de
conformitat amb l’article 72 del ROAS, l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de
Catalunya.
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De conformitat amb l’informe de tècnic, l’actuació pretesa compleix els paràmetres
urbanístics aplicables a l’esmentada qualificació urbanística.
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No obstant, actualment la competència es troba delegada a la Junta de Govern
Local de conformitat amb la resolució d’Alcaldia de data 27 de novembre de 2020.
Conclusions
D’acord amb l’informe emès per l'arquitecte tècnic municipal i amb les condicions
imposades en aquest, informo favorablement a l’atorgament de la llicència urbanística
d’obres a favor de la Fundació Montblanc per a la promoció de la dona, per a les obres de
la reparació puntual de la coberta de la masia Can Comalada, emplaçada al veïnat de la
Pujada, 9 d’aquest municipi, de conformitat amb el projecte tècnic redactat i subscrit per
l’arquitecte Raül de Castro Argudo. La llicència recollirà i restarà sotmesa a les condicions
establertes a l’informe tècnic i quedarà resolta i sense efecte si el beneficiari incompleix
les condicions imposades per causes que li siguin imputables.
Tal i com preveu l’arquitecte municipal en el seu informe, prèviament a l’atorgament de la
llicència correspon sotmetre el projecte al Consell municipal del patrimoni.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració
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En data 6 d’abril de 2021, el president del Consell Municipal de Patrimoni emet diligència
que es transcriu a continuació:
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...”
En data 16 de març de 2021, l’arquitecte municipal adjunta documentació gràfica de
l’emplaçament de les obres a l’expedient.
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Que en la sessió ordinària del Consell Municipal de Patrimoni celebrada en data 29 de
març de 2021 (recollida en l’esborrany de l’acta 02/2021) en relació al punt 7.-Exp.
2021/268: Reparació coberta - Can Comalada – Fundació Montblanc per a la promoció de
la dona. Individual: E5-25. Can Comalada - Marc legal: BCIL. Nivell de protecció: 2
Tipològica. Conservació de l’estructura tipològica, volumetria i imatge, es va acordar, en
la part que interessa, el que a continuació es transcriu literalment:
“ Fetes les aportacions oportunes i recollides les diferents propostes, els assistents
acorden, per unanimitat:
• Donar conformitat a la Llicència d’obres (Exp. 2021/268): Reparació coberta - Can
Comalada – Fundació Montblanc per a la promoció de la dona. Individual: E5-25.
Can Comalada - Marc legal: BCIL. Nivell de protecció: 2 Tipològica. Conservació de
l’estructura tipològica, volumetria i imatge. Condicionat a un termini que reguli un
inici i acabament amb cert caràcter d’urgència. “
...”
En data 3 de maig de 2021, l’arquitecta municipal emet informe tècnic complementari que
es transcriu a continuació:
“...

Estat d'elaboració: Original

Vist l’informe tècnic favorable emès en data 19/02/2021,
Vistes les apreciacions fetes en la sessió ordinària del Consell Municipal de Patrimoni celebrada
en data 29/03/2021,

Origen: Origen administració

Informe:
Avaluada l’entitat constructiva de l’actuació objecte d’aquesta llicència d’obres, i veient
l’estat en que es troba el punt on es va produir l’esfondrament de la coberta , es
considera que les obres s’han d’iniciar i finalitzar amb la major brevetat possible.
Consideracions:
Per tal de limitar que els danys en l’edificació avancin i garantir la seguretat en l’interior
de la masia on es troba el tram de coberta malmès, s’estableixen per a les obres de
reposició de l’àrea afectada i refer el ràfec existent, els següents terminis:
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Antecedents:

-

3 mesos per a l’inici de les obres
6 mesos per a la finalització de les obres
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INFORME COMPLEMENTARI A L’INFORME TÈCNIC FAVORABLE PER A LA CONCESSIÓ DE LA
LLICÈNCIA D’OBRES:

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
01/06/2021

Secretària

Gina Sabadell
Simó

01/06/2021

Alcaldessa

En virtut del article 189 del TRLU, tindran dret a obtenir una pròrroga tant del termini de
començament com del termini d’acabament de les obres, corresponent a la meitat del
termini establert, si la sol·liciten de manera justificada abans d’exhaurir.se els terminis
establerts.
Conclusions:
Que s’estableixin aquests terminis en les condicions particulars de la llicència.
..”
La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’alcaldia, de conformitat
amb l’article 72 del ROAS, l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya. No obstant,
actualment la competència es troba delegada a la Junta de Govern Local de conformitat
amb la resolució d’Alcaldia de data 27 de novembre de 2020.

Estat d'elaboració: Original
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Segon - 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 amb la documentació i contingudes a la llicència a
les condicions generals que s'adjunten a la present llicència, i amb les següents
condicions:
1. Condicions particulars de la llicència:
Per tal de limitar que els danys en l’edificació avancin i garantir la seguretat en
l’interior de la masia on es troba el tram de coberta malmès, s’estableixen per a
les obres de reposició de l’àrea afectada i refer el ràfec existent, els següents
terminis:
- 3 mesos per a l’inici de les obres
- 6 mesos per a la finalització de les obres
En virtut del article 189 del TRLU, tindran dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, corresponent
a la meitat del termini establert, si la sol·liciten de manera justificada abans
d’exhaurir.se els terminis establerts.
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Primer - Concedir llicència urbanística d'obres a la Fundació Montblanc per a la promoció
de la dona amb NIF G61677662 per a la reparació puntual de la coberta de la masia Can
Comalada, emplaçada al veïnat de la Pujada, 9 d’aquest municipi, formulada en data 23
de gener de 2021, de conformitat amb el projecte tècnic, redactat i subscrit per
l’arquitecte Raül de Castro Argudo, presentat en data 23 de gener de 2021.
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Per tot això, a la Junta de Govern local es proposa l’adopció dels següents acords:
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2. L’inici de les obres resta condicionat a la recollida de la placa d’obres en les
dependències municipals de l’àrea de Serveis Territorials, que s’expedirà
prèvia presentació del document d’acceptació de la quantitat de runes indicat a
l’EGR signat per un gestor de residus i comprovant de dipòsit de fiança al gestor
de residus autoritzat per l’ACR.
Tercer – La base imposable per al càlcul de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) és de 10.220,00 €.
Quart - Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona.””
D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.
3.4) Llicència urbanística d'obres expedient 2021/195 .Es dóna compte de la següent proposta:

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

En data 26 de març de 2021, l’interessat presenta escrit al registre d’entrada municipal
adjuntant documentació complementària en resposta al requeriment efectuat per
resolució d’alcaldia número 533 de data 25 de març de 2021, havent estat notificada a la
persona interessada en data 26 de març de 2021.
En data 6 de maig de 2021, l’arquitecta municipal emet informe que es transcriu a
continuació:
“...
1. Antecedents:
En data 14/01/2021, amb núm. de registre d’entrada 320, la propietat sol·licita una llicència d’obres per
construir una piscina a la Plaça de Nostra Sra. de Montserrat, 3 d’aquest municipi.
En data 19/02/2021, amb núm. de registre d’entrada 1432, la propietat presenta documentació
complementaria.
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En data 19 i 24 de febrer de 2021, la persona interessada presenta documentacions
complementàries per adjuntar a l’expedient de referència.

En data 24/02/2021, consta a l’expedient els justificants de pagament de les taxes corresponents.
En data 25/03/2021 es notifica informe tècnic de deficiències al interessat.
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En data 14 de gener de 2021, el senyor Pablo Sabater Raga presenta sol·licitud al registre
d’entrada municipal de llicència urbanística d’obres per a la construcció de piscina a la
plaça Montserrat, 3 d’aquest municipi i s’inicia expedient administratiu número 2021/195.
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En data 5/05/2021 amb núm. de registre d’entrada 3515, presenten documentació completaria que mancava
dels requeriments.
2. Marc normatiu:
DL 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Art. 187. Actes
subjectes a llicència urbanística. Construccions que requereixen l’elaboració d’un projecte
tècnic.
3. Planejament urbanístic d’aplicació:
PGO d’Argentona: Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament en data 14/10/1987 i
publicat en data 14/12/1987, i posteriors modificacions.
 Classificació: Sòl urbà
 Qualificació: Clau c1.2 Ordenació en illes per a xalets amb caràcter urbà prominent.
El projecte contempla la realització de les obres necessàries per construir una piscina al pati
posterior d’una finca amb una habitatge unifamiliar. Se situa almenys a 1 m del veí i fa 35 m2.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

5. Càlcul base imposable ICIO:
En referència a la base imposable per al càlcul de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) l’article 9è de l’Ordenança fiscal núm. 4 estableix que “aquesta base es
determinarà a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions,
s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordenança o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un
import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.”
D’acord amb la documentació presentada per l’interessat, el pressupost d’execució material
de les obres a realitzar ascendeix a la quantitat de 15.244 €.
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4. Consideracions:
Examinat tècnicament l’expedient es comprova que el projecte presentat en data 14/01/2021
conté projecte tècnic , estudi de seguretat i salut i s’ajusta al compliment dels paràmetres
urbanístics establerts pel planejament municipal vigent, sense que hi hagi cap inconvenient
urbanístic per tramitar la llicència sol·licitada.
Del informe tècnic d’esmenes del 18/03/2021 se’n desprèn que falta documentació
complementària.
En data 26/03/2021 s’aporta certificat d’abocament de les terres procedents de l’excavació en
una finca per a la posterior reutilització, qualificació empresarial i nomenament del
contractista que farà la obra, comprovant del pagament de la fiança de vialitat (576€),
En data 5/05/2021 s’aporta assumeix visat de la direcció d’obra.
Es comprova que en el projecte visat està l’estudi de gestió de residus. I en la mateixa data es
presenta el document d’acceptació de residus signat pel gestor autoritzat, amb codi gestor
E-939.06 indicant l’import rebut en concepte de dipòsit per la posterior gestió.

D’acord amb els mòduls establerts a l’annex de l’ordenança fiscal, el pressupost de referència
és 19.673,50 € obtingut de la següent manera:
Tipus d’intervenció

Sup. :

Mb (*)

Ct

Cu

Piscina

35,00 m2

511 €/m2

1,10

1,00

Pressupost de referència:

Pr = S x Mb x Ct x Cu
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Pr
19.673,50 €
19.673,50 €

(*) Mòdul bàsic fixat pel COAC per l’any 2021: 511€/m2

Per tant la base imposable per a l’obtenció de l’ICIO és el major dels dos imports; és a dir
19.673,50€.
6. Valoració de les fiances a dipositar:
Fiança de vialitat:
L’article 67.7 de l’Ordenança reguladora del control municipal de l’activitat privada en matèria
d’urbanisme i ús del sòl estableix com obligacions materials derivades de la concessió de
llicència d’obres, la reparar els desperfectes que l’execució de les obres puguin causar en la
via pública, constituint garantia suficient a aquest efecte.
Elements urbanístics

Quantitat

Preu unitari

Total

Reposició m2 de vorera (*)

6,00 x 1,00

72 €

432 €

Reposició m2 de vorera (*)

8.00 x 0,25

72 €

144 €

Import fiança a dipositar

576 €

(*)En carrers amb vorera no pavimentada es comptabilitza al 100% la totalitat de la superfície de vorera.
En carrers amb vorera pavimentada, als 6 primers metres de longitud de façana es comptabilitza una
afectació del 100% de la superfície de vorera. Per façanes de longitud superior, el tram que superi els 6
metres, es comptabilitza una afectació del 25% de la superfície de vorera.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Es determina que la base imposable per al càlcul de l’ICIO de l’actuació de referència és de
19.673,50 €
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1. Condicions particulars de la llicència:
a) La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de la llicència de rases i
escomeses de serveis, la connexió a la xarxa de sanejament, la instal·lació de
bastides o grues, ni l’ocupació de la via pública. A tals efectes caldrà obtenir les
corresponents llicències o autoritzacions.
2. L’inici de les obres resta condicionat a la recollida de la placa d’obres en les
dependències municipals de l’àrea de Serveis Territorials, que s’expedirà prèvia
presentació de la següent documentació:
a) Justificant d’haver satisfet el corresponent ICIO
b) Full resum del programa de control de qualitat

...”
En data 7 de maig de 2021, la tècnica d’administració especial emet informe que es transcriu
a continuació:
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7. Conclusions:
D’acord amb les consideracions anteriors s’informa FAVORABLEMENT sobre l’atorgament de
la llicència municipal d’obres de construcció d’una piscina al jardí de l’habitatge existent a la
Plaça de Nostra Sra. de Montserrat, 3 d’aquest municipi, d’acord amb el projecte tècnic
presentat en data 06/05/2021 amb les següents condicions de llicència:

“...
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S’aporta en data 20/04/2021 la carta de pagament de dita fiança.
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1.

Tal i com s’indica en el projecte tècnic, els treballs sol·licitats consisteixen en la
construcció de piscina a la plaça de Nostra Sra. de Montserrat, 3 d’aquest municipi.

Estat d'elaboració: Original

Pel que fa al règim urbanístic, és aplicable el Pla General d’Ordenació Municipal
d’Argentona de 1987, que classifica els terrenys objecte de la sol·licitud de llicència
com a Sol urbà amb qualificació de Clau c1.2 Ordenació en illes per a xalets amb
caràcter urbà prominent.
De conformitat amb l’informe de l'arquitecta municipal, de data 06/05/2021,
l’actuació pretesa compleix els paràmetres urbanístics aplicables a l’esmentada
qualificació urbanística.

3.

En el present expedient s’han observat les disposicions recollides als articles 187 i
següents del TRLU, els articles 75 i següents del Decret 179/1995, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i els articles 33 i
següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística (RPLU), que regulen el règim jurídic i el
procediment administratiu aplicable per a l’atorgament de les llicències d’obra.

4.

La llicència d’obres restarà sotmesa a les condicions establertes en l’informe tècnic
municipal i, tal com disposa l’article 88 del ROAS, aquesta quedarà resolta i sense
efectes si el beneficiari incompleix les condicions imposades per causes que li siguin
imputables.

5.

De conformitat amb els articles 189 del TRLU i 37 del RPLU, les llicències
urbanístiques per a l’execució d’obres han de fixar els terminis màxims per
començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat. Si no ho fan, aquests
terminis són d’un any per començar-les i de tres per acabar-les. La resolució
d’atorgament ha d’advertir que les llicències caduquen si transcorre el termini per
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues
respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. La manca de declaració
de caducitat de la llicència no faculta a les persones que intervenen en el procés
d’execució de l’obra per iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis habilitats
per la llicència.

6.

La llicència urbanística s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici
del de tercer, de conformitat amb el que disposa l’article 14 del RPLU.

7.

La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’alcaldia, de
conformitat amb l’article 72 del ROAS, l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003,

Origen: Origen administració
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2.
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De conformitat amb el que el que preveu l’art. 187.1.a) del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), els
moviments de terra i les esplanacions dels terrenys es troben subjectes al règim
d’intervenció administrativa de llicència urbanística.
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de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de
Catalunya.
No obstant, la competència es troba delegada a la Junta de Govern Local per
resolució d’alcaldia de data 27 de novembre de 2020.
Conclusions
D’acord amb l’informe emès per l'arquitecta municipal, de data 6 de maig de 2021, i amb
les condicions imposades en aquest, informo favorablement a l’atorgament de la llicència
urbanística d’obres a favor del senyor Pablo Sabater Raga, per a la construcció de piscina
a la plaça de Nostra Sra. de Montserrat, 3 d’aquest municipi, de conformitat amb el
projecte tècnic redactat i subscrit per l’arquitecte tècnic Antonio García Rodríguez. La
llicència recollirà i restarà sotmesa a les condicions establertes a l’informe tècnic i
quedarà resolta i sense efecte si el beneficiari incompleix les condicions imposades per
causes que li siguin imputables.

Estat d'elaboració: Original

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Origen: Origen administració

Primer - Concedir llicència urbanística d'obres al senyor Pablo Sabater Raga amb NIF
XXX5794XX per a la construcció de piscina a la plaça de Nostra Sra. de Montserrat, 3
d’aquest municipi, formulada en data 14 de gener de 2021, de conformitat amb el
projecte tècnic, redactat i subscrit per l’arquitecte tècnic Antonio García Rodríguez,
presentat en data 6 de maig de 2021.
Segon - 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 amb la documentació i contingudes a la llicència a
les condicions generals que s'adjunten a la present llicència, i amb les següents
condicions:
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La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’alcaldia, de conformitat
amb l’article 72 del ROAS, l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya. No obstant, la
competència es troba delegada a la Junta de Govern Local per resolució d’alcaldia de data
27 de novembre de 2020.

1. Condicions particulars de la llicència:
a) La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de la llicència de rases i
escomeses de serveis, la connexió a la xarxa de sanejament, la instal·lació de
bastides o grues, ni l’ocupació de la via pública. A tals efectes caldrà obtenir les
corresponents llicències o autoritzacions.
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2. L’inici de les obres resta condicionat a la recollida de la placa d’obres en les
dependències municipals, que s’expedirà prèvia presentació de la següent
documentació:
a) Justificant d’haver satisfet el corresponent ICIO
b) Full resum del programa de control de qualitat
Tercer – La base imposable per al càlcul de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres (ICIO) és de 19.673,50 €.
Quart - Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona.””
D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.
4. OBRES
4.1) Concessió llicència rasa per reparació d’escomesa de gas al c.Espanya,14 – Exp.
2021/809

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

En data 6 de maig de 2021 la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès un
informe tècnic de rasa, que es reprodueix íntegrament a continuació:
“INFORME TÈCNIC RASA – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: carrer Espanya, 14
Núm. Expedient
809/2021

Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’obertura de rasa de dimensions
1.0 m x 0.4 m x 0.6 m per reparació de connexió de gas situada a la vorera del carrer
Espanya, 14 a nom de Nedgia Catalunya S.A., la tècnica que sotasigna informa
favorablement amb les següent condicions:
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Vist l’expedient núm. 2021/809 tramitat a instàncies de NEDGIA CATALUNYA,S.A., en
sol·licitud de llicència d'obres consistents a realitzar obertura de rasa de dimensions 1.0 m x
0.4 m x 0.6 m per reparació d’ escomesa de gas situada al carrer Espanya 14, d’aquest
municipi, i col·locar un contenidor, segons documentació presentada en data 3 de març de
2021.

(...) *Condicions transcrites a la part resolutiva”
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I segons les ordenances vigents, la tècnica que sotasigna informa que el càlcul de la
fiança per elements urbanístics existents ascendeix al l’import de 400 €.”

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’ocupació de via pública al carrer
Espanya 14 on hi ha doble demanda, ocupació amb saca (per llicència d’escomeses) i
ocupació amb contenidor (per llicència de rases), i tenint en compte que la llicència
s’ha sol.licitat obertura rasa a nom de Nedgia Catalunya S.A, la tècnica que sotasigna
informa favorablement la ocupació amb contenidor per 6 dies amb les següent
condicions:
(...) *Condicions transcrites a la part resolutiva”
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“INFORME TÈCNIC OCUPACIÓ AMB CONTENIDOR– CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: carrer Espanya, 14
Núm. Expedient
809/2021

En data 7 de maig de 2021, l’assessora jurídica ha emès informe, que es reprodueix
íntegrament a continuació:
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En data 6 de maig de 2021 la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès un
informe tècnic d’ ocupació amb contenidor, que es reprodueix íntegrament a continuació:
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Maria Carmen Muñoz Pérez, assessora jurídica de l’Ajuntament d’Argentona, vista la
sol·licitud de llicència de l’expedient de referència, emeto el següent:

INFORME JURÍDIC

Estat d'elaboració: Original

Vist l’informe favorable de la tècnica de Serveis Públics de data6 de maig de 2021 informo
favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada.”

Origen: Origen administració

La competència per a l’atorgament de llicències urbanístiques es troba actualment
delegada a la Junta de Govern Local en virtut del Decret d’Alcaldia de data 27 de
novembre de 2020.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar llicència municipal a NEDGIA CATALUNYA,S.A., per a les obres consistents a
realitzar obertura de rasa de dimensions 1.0 m x 0.4 m x 0.6 m per reparació de connexió
de gas situada al carrer Espanya 14, d’aquest municipi ,segons documentació presentada en
data 3 de març de 2021, sense perjudici de tercers i salvant el dret de propietat, de
conformitat amb la documentació presentada, la legislació vigent, normes urbanístiques
generals i particulars de la zona de situació i en especial a les següents condicions indicades
pels serveis tècnics municipals:
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D’acord amb l’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu que no comporta la transformació o
la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.
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D’acord amb l’article 187.1.n) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, es troba subjecte a llicència urbanística la instal·lació
d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions,
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
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 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el comprovant d’haver dipositat la fiança per
elements urbanístics existents per un import de 400,00€.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés de la fiança:



BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216
BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració
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 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el document d’acceptació signat per un gestor
de residus autoritzat, on s’indiqui el codi del gestor, l’adreça de l’obra i l’import rebut
en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
 Abans d'iniciar les obres hauran de disposar dels permisos preceptius d'altres
Organismes competents, o de la propietat privada, concedint la Llicència Municipal
sense perjudici de tercers.
 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el document d’acceptació signat per un gestor
de residus autoritzat, on s’indiqui el codi del gestor, l’adreça de l’obra i l’import rebut
en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
 La instal·lació sol·licitada haurà de complir tot el que preveu el Reglament General de
Servei Públic de Gasos combustibles, aprovat per Decret 2913/1973 de 2 d'octubre, i
altres.
 S’haurà d’executar l’obra civil associada a la instal·lació de l’escomesa seguint els
criteris tècnics reflectits a l’Ordenança Municipal Reguladora de la Normativa de
Serveis.
 S’haurà de seguir les prescripcions generals i particulars incloses en el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Argentona en referència als elements sobreposats a les
façanes (art 258) i les excavacions (Art 261. Nivells 5 de protecció de jaciments
arqueològics).
 S’hauran de complir les distàncies reglamentàries en relació a d'altres canalitzacions
de serveis en línies subterrànies, pel que fa a paral·lelisme i creuaments, en especial,
amb línies d'Alta Tensió; telèfon, electricitat Baixa tensió, subministraments d'aigua i
gas, etc..
 Mai es tindrà oberta una rasa d'una llargada superior als 60 metres.
 El tall de paviment per a obrir la rasa es realitzarà amb màquina de tall i no presentarà
irregularitats.
 Les terres resultants de l’excavació i que s’utilitzaran, si són de qualitat seleccionada,
en la reposició de la rasa no es podran emmagatzemar directament sobre el paviment.
S’haurà de preveure un contenidor per aquest tipus d’acopi provisional.
 Les terres de la rasa es compactaran com a mínim al 98% del Proctor Modificat sota
calçada i al 95% sota voreres i no es faran servir runes ni materials de rebuig
procedents de la demolició del paviment o similars.
 La reposició de l’asfalt en calçada tindrà una amplada mínima de 1m i caldrà que
s’adapti a les zones malmeses per tal de deixar-les en bon estat.
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A l’hora d’efectuar l’ingrés de la fiança, és important que al concepte si faci constar el
número d’expedient que es troba a l’encapçalament d’aquesta resolució.
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de l’inici de les obres, a l’adreça de correu electrònic (serveis@argentona.cat) o
personant-se a l’Ajuntament d’Argentona (departament d’urbanisme), la data
d’inici de les obres i termini d’execució, núm. expedient, titular de la llicència
concedida, empresa executora de l’obra, emplaçament de l’obra, nom del
responsable de l’obra i telèfon de contacte.
Segon.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que
hauran d'atenir-se, en fer ús de la mateixa, a les condicions ressenyades, a les previstes en
les Ordenances Municipals i en la resta de les disposicions reglamentàries en matèria
sanitària, de seguretat o d'altres legalment establertes.
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 Per a la reposició de paviment es mantindrà la secció de ferm existent al moment
d'obrir la rasa (com a mínim es deixaran 20 cm de formigó HM-25 i 5 cm d'aglomerat
asfàltic en calent a la capa de rodadura). La reposició de ferm es realitzarà no només
al tram de rasa oberta sinó que es farà reposició a tota l'amplada de la calçada i
longitudinalment es reposarà 1 metre més a partir del límit superior i 1 metre més a
partir del límit inferior de la rasa oberta. Es deixaran pedaços regulars d'arestes
perpendiculars a la vorada.
 Per la reposició del paviment de les voreres es farà servir el mateix tipus de panot que
l'existent. Es farà reposició de peces complertes mantenint la disposició existent
abans de l'actuació i tindrà com a mínim 1 metre d’amplada.
 En voreres en que només quedi existent una línia de panots, o amplada inferior o
igual a 1m , caldrà reposar tota la vorera de panot i reinstal·lar el bordó existent. En
cas que el bordó existent estigui en mal estat, es canviaran les peces defectuoses.
 Les obres de durada inferior o igual a 5 dies no podran afectar al cap de setmana.
 Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen trenta
dies sense que les obres hagin començat, les quals, una vegada hagin començat,
hauran de continuar sense cap interrupció.
 Al fer les obres s'assegurarà en tot moment l’ accés a les finques. Es prendran tot
tipus de precaucions per a prevenir no causar danys o lesions a coses o persones,
assenyalant degudament els trams d'obra, de manera especial a la nit.
 En qualsevol cas, no es podrà ocupar un terreny de propietat pública o privada, sense
autorització escrita i en forma legal, dels seus titulars dominicals, o al seu cas,
l'atribució del dret mitjançant expedient d’expropiació forçosa.
 Tots els Serveis públics o privats, que resultin afectats, seran restablerts sense
interrupció del Servei.
 Un cop finalitzades les obres, s'haurà de deixar les voreres i carrers en les mateixes
condicions d'abans d'iniciar les obres, inclòs la neteja de restes de sorra.
 Haurà de comunicar-se a AIGÜES D’ ARGENTONA, SA., l'obertura de la rasa de
referència, a fi i efecte de tenir-ne coneixement i poder fer les observacions que
cregui precises.
 Es posarà en coneixement de la Policia Local la data d’inici i la duració de les obres
que puguin afectar la circulació de vehicles o vianants.
 S’haurà de posar en coneixement als serveis tècnics municipals, dos dies abans
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Tercer.- Advertir al titular d'aquesta autorització que s’haurà de posar en coneixement als
serveis tècnics municipals, dos dies abans de l’inici de les obres, indicant l'emplaçament
concret i l'existència d'altres serveis. En el supòsit d'incompliment de l’anterior, NO TINDRÀ
VALIDESA LA PRESENT LLICENCIA.
Quart.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que el
termini per començar serà de màxim 30 dies i per acabar-se en el termini màxim de 6
mesos. Es podrà concedir una única pròrroga, d’ambdós terminis a sol·licitud prèvia dels
titulars de la llicència, abans del seu acabament, per la meitat del termini de que es tracti.
Transcorreguts els terminis d’inici i acabament de les obres i la pròrroga en el seu cas, la
llicència caducarà sense advertiment previ i per començar-les o bé acabar-les caldrà
demanar i obtenir una nova llicència ajustada a l’ordenament en vigor, llevat dels casos en
que s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament de llicències. Els terminis d’inici i
acabament de les obres s’han de computar des del dia següent al de la notificació de la
llicència al sol·licitant.
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L’ocupació es realitzarà a la calçada disposada en un lloc d’aparcament de
vehicles el més a prop de les obres d’obertura de rasa per reparació escomesa
de gas situada al carrer Espanya, 14 a nom de Nedgia Catalunya S.A.



Es compliran en tot moment les disposicions de l’article 66 de l’Ordenança
Municipal de Convivència Ciutadana, adjuntes a l’autorització atorgada.



L’ús del contenidor per obra es regirà per allò que disposen els articles 100 a
102 de l’esmentada Ordenança, adjunts a l’autorització atorgada.



Es posarà en coneixement de la Policia Local i dels serveis municipals,
serveis@argentona.cat, la data d’inici i la duració de l’ocupació de la via pública
amb el contenidor. Es prendran tot tipus de precaucions per prevenir no
causar danys o lesions a coses o persones, assenyalant degudament el
contenidor, de manera especial a la nit.



El contenidor de ferro s’haurà de tenir tapat, fora d’hores de treball i en
especial els caps de setmana i festius, per què no pugui ser utilitzat.



Les ocupacions a realitzar s’ajustaran estrictament a les esmentades, havent-se
de sol·licitar novament qualsevol modificació o extralimitació.



L’interessat haurà de proporcionar còpia de la conformitat d’aquesta sol·licitud
al contractista per garantir-ne el seu compliment i exhibir-la quan li sigui
reclamada.
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Cinquè.- Autoritzar, de conformitat amb la sol·licitud efectuada en data 3 de març de
2021 per l’empresa Nedgia Catalunya, S.A., per col·locar a la via pública un contenidor de
5 m3 de runes durant 6 dies al C. Espanya nº 14, sense perjudici de tercers i salvant el dret
de propietat, de conformitat amb la documentació presentada, la legislació vigent,
normes urbanístiques generals i particulars de la zona de situació, i en especial a les
següents condicions:
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Sisè.- Confirmar l’autoliquidació tributària practicada en data 12 d’ abril de 2021 en
concepte de: taxa per autorització d'escomeses de serveis o de rases de la via pública
per un import de 43 euros, segons l’ordenança fiscal núm. 14, tarifa 5.2 de l’article 6è, i
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 10,53 euros, segons
l’ordenança fiscal núm. 4, a nom NEDGIA CATALUNYA,S.L. amb NIF número A63485890,
practicat en data 8 d’ abril de 2021.
Setè.- Aprovar la següent liquidació tributària a Nedgia Catalunya, SA amb
63485890, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 42, tarifa segona:
-

CIF A-

Ocupació amb materials de construcció, contenidor de 5 m3, durant sis dies, per la
quantia de 14,27 euros.

Termini per efectuar l’ingrés:


Estat d'elaboració: Original

Relació de bancs on podeu fer l’ingrés:

Origen: Origen administració




BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216
BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514

Vuitè.- Advertir al titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, que la
col·locació del contenidor serà de 6 dies a partir de la data de la seva col·locació, la
qual s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, com a màxim el dia abans.
Novè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i als serveis d’Intervenció i de
Tresoreria d’aquest ajuntament.””
D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.
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Transcorreguts els esmentats terminis sense haver-se fet efectiu, es durà a terme el seu
cobrament amb els recàrrecs previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària.

4.2) Concessió llicència rasa per reparació escomesa de gas C. Indústria 12 – Exp.
2021/754
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Les liquidacions notificades de l’1 al 15 de cada mes des de la data de recepció de
la notificació, fins el 20 del mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins l’immediat
hàbil següent.
Les que siguin notificades de el 16 i l’últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el 5 del segon mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
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Vist l’expedient núm. 2021/754 tramitat a instàncies de NEDGIA CATALUNYA,S.A., en
sol·licitud de llicència d'obres consistents a realitzar obertura de rasa de 1 m x 0.6 m x 0.4 m
per reparació de fuga de gas situada a la vorera del carrer Indústria 12 d’aquest municipi,
segons documentació presentada en data 1 de març de 2021.
En data 6 de maig de 2021 la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès un
informe tècnic de rasa, que es reprodueix íntegrament a continuació:
“INFORME TÈCNIC RASA – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: carrer Industria, 12
Núm. Expedient
754/2021

Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’obertura de rasa per reparació
de fuga de gas de dimensions 1 m x 0.6 m x 0.4 m situada a la vorera del carrer
Industria, 12 a nom de Nedgia Catalunya S.A., la tècnica que sotasigna informa
favorablement amb les següent condicions:

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració
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I segons les ordenances vigents, la tècnica que sotasigna informa que el càlcul de la
fiança per elements urbanístics existents ascendeix al l’import de 400 €.”
En data 7 de maig de 2021, l’assessora jurídica ha emès informe, que es reprodueix
íntegrament a continuació:
“2021/754 /SERVEIS PÚBLICS
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(...) * Condicions transcrites a la part resolutiva”
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Maria Carmen Muñoz Pérez, assessora jurídica de l’Ajuntament d’Argentona, vista la
sol·licitud de llicència de l’expedient de referència, emeto el següent:

INFORME JURÍDIC

Estat d'elaboració: Original

Vist l’informe favorable de la tècnica de Serveis Públics de data 6 de maig de 2021
informo favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada.”

Origen: Origen administració

La competència per a l’atorgament de llicències urbanístiques es troba actualment
delegada a la Junta de Govern Local en virtut del Decret d’Alcaldia de data 27 de
novembre de 2020.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar llicència municipal a NEDGIA CATALUNYA,S.A., per a les obres consistents a
realitzar obertura de rasa per reparació de fuga de gas de dimensions 1 m x 0.6 m x 0.4 de
gas situada al carrer Indústria 12, d’aquest municipi, segons documentació presentada en
data 1 de març de 2021, sense perjudici de tercers i salvant el dret de propietat, de
conformitat amb la documentació presentada, la legislació vigent, normes urbanístiques
generals i particulars de la zona de situació i en especial a les següents condicions indicades
pels serveis tècnics municipals:
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D’acord amb l’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu que no comporta la transformació o
la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.
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D’acord amb l’article 187.1.n) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, es troba subjecte a llicència urbanística la instal·lació
d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions,
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
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 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el comprovant d’haver dipositat la fiança per
elements urbanístics existents per un import de 400,00€.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés de la fiança:



BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216
BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració
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 Abans d'iniciar les obres hauran de disposar dels permisos preceptius d'altres
Organismes competents, o de la propietat privada, concedint la Llicència Municipal
sense perjudici de tercers.
 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el document d’acceptació signat per un gestor
de residus autoritzat, on s’indiqui el codi del gestor, l’adreça de l’obra i l’import rebut
en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
 La instal·lació sol·licitada haurà de complir tot el que preveu el Reglament General de
Servei Públic de Gasos combustibles, aprovat per Decret 2913/1973 de 2 d'octubre, i
altres.
 S’haurà d’executar l’obra civil associada a la instal·lació de l’escomesa seguint els
criteris tècnics reflectits a l’Ordenança Municipal Reguladora de la Normativa de
Serveis.
 S’haurà de seguir les prescripcions generals i particulars incloses en el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Argentona en referència als elements sobreposats a les
façanes (art 258) i les excavacions (Art 261. Nivells 5 de protecció de jaciments
arqueològics).
 S’hauran de complir les distàncies reglamentàries en relació a d'altres canalitzacions
de serveis en línies subterrànies, pel que fa a paral·lelisme i creuaments, en especial,
amb línies d'Alta Tensió; telèfon, electricitat Baixa tensió, subministraments d'aigua i
gas, etc..
 Mai es tindrà oberta una rasa d'una llargada superior als 60 metres.
 El tall de paviment per a obrir la rasa es realitzarà amb màquina de tall i no presentarà
irregularitats.
 Les terres resultants de l’excavació i que s’utilitzaran, si són de qualitat seleccionada,
en la reposició de la rasa no es podran emmagatzemar directament sobre el paviment.
S’haurà de preveure un contenidor per aquest tipus d’acopi provisional.
 Les terres de la rasa es compactaran com a mínim al 98% del Proctor Modificat sota
calçada i al 95% sota voreres i no es faran servir runes ni materials de rebuig
procedents de la demolició del paviment o similars.
 La reposició de l’asfalt en calçada tindrà una amplada mínima de 1m i caldrà que
s’adapti a les zones malmeses per tal de deixar-les en bon estat.
 Per a la reposició de paviment es mantindrà la secció de ferm existent al moment
d'obrir la rasa (com a mínim es deixaran 20 cm de formigó HM-25 i 5 cm d'aglomerat
asfàltic en calent a la capa de rodadura). La reposició de ferm es realitzarà no només
al tram de rasa oberta sinó que es farà reposició a tota l'amplada de la calçada i
longitudinalment es reposarà 1 metre més a partir del límit superior i 1 metre més a
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A l’hora d’efectuar l’ingrés de la fiança, és important que al concepte si faci constar el
número d’expedient que es troba a l’encapçalament d’aquesta resolució.
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Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració



S’haurà de posar en coneixement als serveis tècnics municipals, dos dies abans
de l’inici de les obres, a l’adreça de correu electrònic (serveis@argentona.cat) o
personant-se a l’Ajuntament d’Argentona (departament d’urbanisme), la data
d’inici de les obres i termini d’execució, núm. expedient, titular de la llicència
concedida, empresa executora de l’obra, emplaçament de l’obra, nom del
responsable de l’obra i telèfon de contacte.

Segon.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que
hauran d'atenir-se, en fer ús de la mateixa, a les condicions ressenyades, a les previstes en
les Ordenances Municipals i en la resta de les disposicions reglamentàries en matèria
sanitària, de seguretat o d'altres legalment establertes.
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Tercer.- Advertir al titular d'aquesta autorització que s’haurà de posar en coneixement als
serveis tècnics municipals, dos dies abans de l’inici de les obres, indicant l'emplaçament
concret i l'existència d'altres serveis. En el supòsit d'incompliment de l’anterior, NO TINDRÀ
VALIDESA LA PRESENT LLICENCIA.
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partir del límit inferior de la rasa oberta. Es deixaran pedaços regulars d'arestes
perpendiculars a la vorada.
Per la reposició del paviment de les voreres es farà servir el mateix tipus de panot que
l'existent. Es farà reposició de peces complertes mantenint la disposició existent
abans de l'actuació i tindrà com a mínim 1 metre d’amplada.
En voreres en que només quedi existent una línia de panots, o amplada inferior o
igual a 1m , caldrà reposar tota la vorera de panot i reinstal·lar el bordó existent. En
cas que el bordó existent estigui en mal estat, es canviaran les peces defectuoses.
Les obres de durada inferior o igual a 5 dies no podran afectar al cap de setmana.
Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen trenta
dies sense que les obres hagin començat, les quals, una vegada hagin començat,
hauran de continuar sense cap interrupció.
Al fer les obres s'assegurarà en tot moment l’ accés a les finques. Es prendran tot
tipus de precaucions per a prevenir no causar danys o lesions a coses o persones,
assenyalant degudament els trams d'obra, de manera especial a la nit.
En qualsevol cas, no es podrà ocupar un terreny de propietat pública o privada, sense
autorització escrita i en forma legal, dels seus titulars dominicals, o al seu cas,
l'atribució del dret mitjançant expedient d’expropiació forçosa.
Tots els Serveis públics o privats, que resultin afectats, seran restablerts sense
interrupció del Servei.
Un cop finalitzades les obres, s'haurà de deixar les voreres i carrers en les mateixes
condicions d'abans d'iniciar les obres, inclòs la neteja de restes de sorra.
Haurà de comunicar-se a AIGÜES D’ ARGENTONA, SA., l'obertura de la rasa de
referència, a fi i efecte de tenir-ne coneixement i poder fer les observacions que
cregui precises.
Es posarà en coneixement de la Policia Local la data d’inici i la duració de les obres
que puguin afectar la circulació de vehicles o vianants.
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Quart.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que el
termini per començar serà de màxim 30 dies i per acabar-se en el termini màxim de 6
mesos. Es podrà concedir una única pròrroga, d’ambdós terminis a sol·licitud prèvia dels
titulars de la llicència, abans del seu acabament, per la meitat del termini de que es tracti.
Transcorreguts els terminis d’inici i acabament de les obres i la pròrroga en el seu cas, la
llicència caducarà sense advertiment previ i per començar-les o bé acabar-les caldrà
demanar i obtenir una nova llicència ajustada a l’ordenament en vigor, llevat dels casos en
que s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament de llicències. Els terminis d’inici i
acabament de les obres s’han de computar des del dia següent al de la notificació de la
llicència al sol·licitant.
Cinquè.- Confirmar l’autoliquidació tributària practicada en data 24 de febrer de 2021 en
concepte de: taxa per autorització d'escomeses de serveis o de rases de la via pública per
un import de 43 euros, segons l’ordenança fiscal núm. 14, tarifa 5.2 de l’article 6è, i
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 10,53 euros, segons
l’ordenança fiscal núm. 4, a nom NEDGIA CATALUNYA,S.L. amb NIF número A63485890,
practicat en data 9 d’ abril de 2021.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i als serveis d’Intervenció i de
Tresoreria d’aquest ajuntament.””

Estat d'elaboració: Original

Es dóna compte de la següent proposta:

Origen: Origen administració

Vist l’expedient núm. 2021/750 tramitat a instàncies de EDISTRIBUCION REDES
DIGITALES,S.L.U., en sol·licitud de llicència d'obres consistents a realitzar l’ obertura de rasa
de 10 metres per nova estesa de línia subterrània BT a 400 V situada al carrer Badalona 3
d’aquest municipi, segons documentació presentada en data 23 de febrer de 2021.
En data 6 de maig de 2021 la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès un
informe tècnic de rasa, que es reprodueix íntegrament a continuació:
“INFORME TÈCNIC RASA – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: Carrer Badalona, 3
Núm. Expedient
750/2021
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4.3) Concessió llicència rasa per nova estesa de línia subterrània BT a 400 V c/
Badalona 3 – Exp. 2021/750

Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’obertura de rasa de 10 metres
de longitud per nova estesa de línia subterrània BT a 400 V situada a la vorera del
carrer Badalona 3 a nom de EDistribución redes digitales S.L.U., per a subministra
per a la nova edificació segons expedient d’obres 120/2021, la tècnica que sotasigna
informa favorablement amb les següent condicions:
595

Metadades

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.
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(...) * Condicions transcrites a la part resolutiva”
I segons les ordenances vigents, la tècnica que sotasigna informa que el càlcul de la
fiança per elements urbanístics existents ascendeix al l’import de 900 €.”

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Maria Carmen Muñoz Pérez, assessora jurídica de l’Ajuntament d’Argentona, vista la
sol·licitud de llicència de l’expedient de referència, emeto el següent:

INFORME JURÍDIC

D’acord amb l’article 187.1.n) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, es troba subjecte a llicència urbanística la instal·lació
d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions,
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
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“2021/750 /SERVEIS PÚBLICS

D’acord amb l’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu que no comporta la transformació o
la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació
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En data 7 de maig de 2021, l’assessora jurídica ha emès informe, que es reprodueix
íntegrament a continuació:
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temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.
Vist l’informe favorable de la tècnica de Serveis Públics de data 6 de maig de 2021
informo favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada.”
La competència per a l’atorgament de llicències urbanístiques es troba actualment
delegada a la Junta de Govern Local en virtut del Decret d’Alcaldia de data 27 de
novembre de 2020.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:

Estat d'elaboració: Original




BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216
BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514

Origen: Origen administració

A l’hora d’efectuar l’ingrés de la fiança, és important que al concepte si faci constar el
número d’expedient que es troba a l’encapçalament d’aquesta resolució.
 Abans d'iniciar les obres hauran de disposar dels permisos preceptius d'altres
Organismes competents, o de la propietat privada, concedint la Llicència Municipal
sense perjudici de tercers.
 S’haurà d’executar l’obra civil associada a la instal·lació de l’escomesa seguint els
criteris tècnics reflectits a l’Ordenança Municipal Reguladora de la Normativa de
Serveis.
 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el document d’acceptació signat per un gestor
de residus autoritzat, on s’indiqui el codi del gestor, l’adreça de l’obra i l’import rebut
en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
 S’haurà de seguir les prescripcions generals i particulars incloses en el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Argentona en referència als elements sobreposats a les
façanes (art 258) i les excavacions (Art 261. Nivells 5 de protecció de jaciments
arqueològics).
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 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el comprovant d’haver dipositat la fiança per
elements urbanístics existents per un import de 900,00€.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés de la fiança:

597
Metadades

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Primer.- Atorgar llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., per a les
obres consistents a realitzar obertura de rasa de 10 metres per nova estesa de línia
subterrània BT a 400 V situada al carrer Badalona 3, d’aquest municipi, segons
documentació presentada en data 23 de febrer de 2021, sense perjudici de tercers i salvant
el dret de propietat, de conformitat amb la documentació presentada, la legislació vigent,
normes urbanístiques generals i particulars de la zona de situació i en especial a les
següents condicions indicades pels serveis tècnics municipals:
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 S’hauran de complir les distàncies reglamentàries en relació a d'altres canalitzacions
de serveis en línies subterrànies, pel que fa a paral·lelisme i creuaments, en especial,
amb línies d'Alta Tensió; telèfon, electricitat Baixa tensió, subministraments d'aigua i
gas, etc..
 Mai es tindrà oberta una rasa d'una llargada superior als 60 metres.
 El tall de paviment per a obrir la rasa es realitzarà amb màquina de tall i no presentarà
irregularitats.
 Les terres resultants de l’excavació i que s’utilitzaran, si són de qualitat seleccionada,
en la reposició de la rasa no es podran emmagatzemar directament sobre el paviment.
S’haurà de preveure un contenidor per aquest tipus d’acopi provisional.
 Les terres de la rasa es compactaran com a mínim al 98% del Proctor Modificat sota
calçada i al 95% sota voreres i no es faran servir runes ni materials de rebuig
procedents de la demolició del paviment o similars.
 La reposició de l’asfalt en calçada tindrà una amplada mínima de 1m i caldrà que
s’adapti a les zones malmeses per tal de deixar-les en bon estat.
 Per a la reposició de paviment es mantindrà la secció de ferm existent al moment
d'obrir la rasa (com a mínim es deixaran 20 cm de formigó HM-25 i 5 cm d'aglomerat
asfàltic en calent a la capa de rodadura). La reposició de ferm es realitzarà no només
al tram de rasa oberta sinó que es farà reposició a tota l'amplada de la calçada i
longitudinalment es reposarà 1 metre més a partir del límit superior i 1 metre més a
partir del límit inferior de la rasa oberta. Es deixaran pedaços regulars d'arestes
perpendiculars a la vorada.
 Per la reposició del paviment de les voreres es farà servir el mateix tipus de panot que
l'existent. Es farà reposició de peces complertes mantenint la disposició existent
abans de l'actuació i tindrà com a mínim 1 metre d’amplada.
 En voreres en que només quedi existent una línia de panots, o amplada inferior o
igual a 1m , caldrà reposar tota la vorera de panot i reinstal·lar el bordó existent. En
cas que el bordó existent estigui en mal estat, es canviaran les peces defectuoses.
 Les obres de durada inferior o igual a 5 dies no podran afectar al cap de setmana.
 Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen trenta
dies sense que les obres hagin començat, les quals, una vegada hagin començat,
hauran de continuar sense cap interrupció.
 Al fer les obres s'assegurarà en tot moment l’ accés a les finques. Es prendran tot
tipus de precaucions per a prevenir no causar danys o lesions a coses o persones,
assenyalant degudament els trams d'obra, de manera especial a la nit.
 En qualsevol cas, no es podrà ocupar un terreny de propietat pública o privada, sense
autorització escrita i en forma legal, dels seus titulars dominicals, o al seu cas,
l'atribució del dret mitjançant expedient d’expropiació forçosa.
 Tots els Serveis públics o privats, que resultin afectats, seran restablerts sense
interrupció del Servei.
 Un cop finalitzades les obres, s'haurà de deixar les voreres i carrers en les mateixes
condicions d'abans d'iniciar les obres, inclòs la neteja de restes de sorra.
 Haurà de comunicar-se a AIGÜES D’ ARGENTONA, SA., l'obertura de la rasa de
referència, a fi i efecte de tenir-ne coneixement i poder fer les observacions que
cregui precises.
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 Es posarà en coneixement de la Policia Local la data d’inici i la duració de les obres
que puguin afectar la circulació de vehicles o vianants.

 S’haurà de posar en coneixement als serveis tècnics municipals, dos dies abans
de l’inici de les obres, a l’adreça de correu electrònic (serveis@argentona.cat) o
personant-se a l’Ajuntament d’Argentona (departament d’urbanisme), la data
d’inici de les obres i termini d’execució, núm. expedient, titular de la llicència
concedida, empresa executora de l’obra, emplaçament de l’obra, nom del
responsable de l’obra i telèfon de contacte.
Segon.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que
hauran d'atenir-se, en fer ús de la mateixa, a les condicions ressenyades, a les previstes en
les Ordenances Municipals i en la resta de les disposicions reglamentàries en matèria
sanitària, de seguretat o d'altres legalment establertes.
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Quart.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que el
termini per començar serà de màxim 30 dies i per acabar-se en el termini màxim de 6
mesos. Es podrà concedir una única pròrroga, d’ambdós terminis a sol·licitud prèvia dels
titulars de la llicència, abans del seu acabament, per la meitat del termini de que es tracti.
Transcorreguts els terminis d’inici i acabament de les obres i la pròrroga en el seu cas, la
llicència caducarà sense advertiment previ i per començar-les o bé acabar-les caldrà
demanar i obtenir una nova llicència ajustada a l’ordenament en vigor, llevat dels casos en
que s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament de llicències. Els terminis d’inici i
acabament de les obres s’han de computar des del dia següent al de la notificació de la
llicència al sol·licitant.
Cinquè.- Confirmar l’autoliquidació tributària practicada en data 2 de març de 2021 en
concepte de: taxa per autorització d'escomeses de serveis o de rases de la via pública per
un import de 43 euros, segons l’ordenança fiscal núm. 14, tarifa 5.2 de l’article 6è,
practicada en data 24 de febrer de 2021 i l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres per un import de 18,65 euros, segons l’ordenança fiscal núm. 4, a nom
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. amb NIF número B82846817, practicat en data 8
de març de 2021.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i als serveis d’Intervenció i de
Tresoreria d’aquest ajuntament.””
D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.
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Tercer.- Advertir al titular d'aquesta autorització que s’haurà de posar en coneixement als
serveis tècnics municipals, dos dies abans de l’inici de les obres, indicant l'emplaçament
concret i l'existència d'altres serveis. En el supòsit d'incompliment de l’anterior, NO TINDRÀ
VALIDESA LA PRESENT LLICENCIA.
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4.4) Concessió llicència rasa per escomesa de gas a l’ Avda República, 27 – Exp.
2020/3027
Es dóna compte de la següent proposta:
Vist l’expedient núm. 2020/3027 tramitat a instàncies de NEDGIA CATALUNYA,S.A., en
sol·licitud de llicència d'obres consistents a realitzar l’ obertura de rasa per escomesa de gas
de dimensions 1.1 m x 0.6 m x 1.0 mi i la col·locació d’una saca situada a la vorera de l’ Avda.
De la república nº 27 (antic carrer Baró de Viver) d’aquest municipi, segons documentació
presentada en data 16 de novembre de 2020.

En data 22 d’ abril de 2021 la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès un
informe tècnic d’ ocupació amb saca, que es reprodueix íntegrament a continuació:
“INFORME TÈCNIC OCUPACIÓ AMB SACA – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: Avda de la República,27
Núm. Expedient
3027/2021

Estat d'elaboració: Original

En data 6 de maig de 2021 la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès un
informe tècnic de rasa, que es reprodueix íntegrament a continuació:

Origen: Origen administració

“INFORME TÈCNIC RASA – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: Avda República, 27
Núm. Expedient
3027/2021

Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’obertura de rasa per escomesa
de gas de dimensions 1.1 m x 0.6 m x 1.0 m situada a la vorera de l’Avda República,
27 (antic carrer Baró de Viver) a nom de Nedgia Catalunya S.A., la tècnica que
sotasigna informa favorablement amb les següent condicions:
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(...) * Condicions transcrites a la part resolutiva”

(...) * Condicions transcrites a la part resolutiva”
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Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’ocupació de via pública amb
saca durant 5 dies per a les obres d’escomesa de gas de 1.1 m situada a l’ Avda de la
República,27 a nom de Nedgia Catalunya, S.A. la tècnica que sotasigna informa
favorablement amb les següent condicions:
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Estat d'elaboració: Original

“2020/3027 /SERVEIS PÚBLICS

Origen: Origen administració

Maria Carmen Muñoz Pérez, assessora jurídica de l’Ajuntament d’Argentona, vista la
sol·licitud de llicència de l’expedient de referència, emeto el següent:

INFORME JURÍDIC

D’acord amb l’article 187.1.n) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, es troba subjecte a llicència urbanística la instal·lació
d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions,
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

Classificador:Acta -

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

6461220d4c524380a2d2b2cce62688bd001

En data 7 de maig de 2021, l’assessora jurídica ha emès informe, que es reprodueix
íntegrament a continuació:

D’acord amb l’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu que no comporta la transformació o
la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació
601
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I segons les ordenances vigents, la tècnica que sotasigna informa que el càlcul de la
fiança per elements urbanístics existents ascendeix al l’import de 400 €.”
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temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.
Vist l’informe favorable de la tècnica de Serveis Públics de data 6 de maig de 2021
informo favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada.”
La competència per a l’atorgament de llicències urbanístiques es troba actualment
delegada a la Junta de Govern Local en virtut del Decret d’Alcaldia de data 27 de
novembre de 2020.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:

Estat d'elaboració: Original




BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216
BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514

Origen: Origen administració

A l’hora d’efectuar l’ingrés de la fiança, és important que al concepte si faci constar el
número d’expedient que es troba a l’encapçalament d’aquesta resolució.
 Abans d'iniciar les obres hauran de disposar dels permisos preceptius d'altres
Organismes competents, o de la propietat privada, concedint la Llicència Municipal
sense perjudici de tercers.
 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el document d’acceptació signat per un gestor
de residus autoritzat, on s’indiqui el codi del gestor, l’adreça de l’obra i l’import rebut
en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
 La instal·lació sol·licitada haurà de complir tot el que preveu el Reglament General de
Servei Públic de Gasos combustibles, aprovat per Decret 2913/1973 de 2 d'octubre, i
altres.
 S’haurà d’executar l’obra civil associada a la instal·lació de l’escomesa seguint els
criteris tècnics reflectits a l’Ordenança Municipal Reguladora de la Normativa de
Serveis.
 S’haurà de seguir les prescripcions generals i particulars incloses en el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Argentona en referència als elements sobreposats a les
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 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el comprovant d’haver dipositat la fiança per
elements urbanístics existents per un import de 400,00€.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés de la fiança:
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Primer.- Atorgar llicència municipal a NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a les obres consistents
a realitzar obertura de rasa per escomesa de gas de dimensions 1.1 m x 0.6 m x 1.0 m a l’
Avda. de la república nº 27 (antic carrer Baró de Viver), d’aquest municipi, segons
documentació presentada en data 16 de novembre de 2020, sense perjudici de tercers i
salvant el dret de propietat, de conformitat amb la documentació presentada, la legislació
vigent, normes urbanístiques generals i particulars de la zona de situació i en especial a les
següents condicions indicades pels serveis tècnics municipals:
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Origen: Origen administració
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façanes (art 258) i les excavacions (Art 261. Nivells 5 de protecció de jaciments
arqueològics).
S’hauran de complir les distàncies reglamentàries en relació a d'altres canalitzacions
de serveis en línies subterrànies, pel que fa a paral·lelisme i creuaments, en especial,
amb línies d'Alta Tensió; telèfon, electricitat Baixa tensió, subministraments d'aigua i
gas, etc..
Mai es tindrà oberta una rasa d'una llargada superior als 60 metres.
El tall de paviment per a obrir la rasa es realitzarà amb màquina de tall i no presentarà
irregularitats.
Les terres resultants de l’excavació i que s’utilitzaran, si són de qualitat seleccionada,
en la reposició de la rasa no es podran emmagatzemar directament sobre el paviment.
S’haurà de preveure un contenidor per aquest tipus d’acopi provisional.
Les terres de la rasa es compactaran com a mínim al 98% del Proctor Modificat sota
calçada i al 95% sota voreres i no es faran servir runes ni materials de rebuig
procedents de la demolició del paviment o similars.
La reposició de l’asfalt en calçada tindrà una amplada mínima de 1m i caldrà que
s’adapti a les zones malmeses per tal de deixar-les en bon estat.
Per a la reposició de paviment es mantindrà la secció de ferm existent al moment
d'obrir la rasa (com a mínim es deixaran 20 cm de formigó HM-25 i 5 cm d'aglomerat
asfàltic en calent a la capa de rodadura). La reposició de ferm es realitzarà no només
al tram de rasa oberta sinó que es farà reposició a tota l'amplada de la calçada i
longitudinalment es reposarà 1 metre més a partir del límit superior i 1 metre més a
partir del límit inferior de la rasa oberta. Es deixaran pedaços regulars d'arestes
perpendiculars a la vorada.
Per la reposició del paviment de les voreres es farà servir el mateix tipus de panot que
l'existent. Es farà reposició de peces complertes mantenint la disposició existent
abans de l'actuació i tindrà com a mínim 1 metre d’amplada.
En voreres en que només quedi existent una línia de panots, o amplada inferior o
igual a 1m , caldrà reposar tota la vorera de panot i reinstal·lar el bordó existent. En
cas que el bordó existent estigui en mal estat, es canviaran les peces defectuoses.
Les obres de durada inferior o igual a 5 dies no podran afectar al cap de setmana.
Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen trenta
dies sense que les obres hagin començat, les quals, una vegada hagin començat,
hauran de continuar sense cap interrupció.
Al fer les obres s'assegurarà en tot moment l’ accés a les finques. Es prendran tot
tipus de precaucions per a prevenir no causar danys o lesions a coses o persones,
assenyalant degudament els trams d'obra, de manera especial a la nit.
En qualsevol cas, no es podrà ocupar un terreny de propietat pública o privada, sense
autorització escrita i en forma legal, dels seus titulars dominicals, o al seu cas,
l'atribució del dret mitjançant expedient d’expropiació forçosa.
Tots els Serveis públics o privats, que resultin afectats, seran restablerts sense
interrupció del Servei.
Un cop finalitzades les obres, s'haurà de deixar les voreres i carrers en les mateixes
condicions d'abans d'iniciar les obres, inclòs la neteja de restes de sorra.
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Haurà de comunicar-se a AIGÜES D’ ARGENTONA, SA., l'obertura de la rasa de
referència, a fi i efecte de tenir-ne coneixement i poder fer les observacions que
cregui precises.
Es posarà en coneixement de la Policia Local la data d’inici i la duració de les obres
que puguin afectar la circulació de vehicles o vianants.
S’haurà de posar en coneixement als serveis tècnics municipals, dos dies abans de l’inici
de les obres, a l’adreça de correu electrònic (serveis@argentona.cat) o personant-se a
l’Ajuntament d’Argentona (departament d’urbanisme), la data d’inici de les obres i
termini d’execució, núm. expedient, titular de la llicència concedida, empresa executora
de l’obra, emplaçament de l’obra, nom del responsable de l’obra i telèfon de contacte.

Segon.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que
hauran d'atenir-se, en fer ús de la mateixa, a les condicions ressenyades, a les previstes en
les Ordenances Municipals i en la resta de les disposicions reglamentàries en matèria
sanitària, de seguretat o d'altres legalment establertes.
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Cinquè.- Autoritzar, de conformitat amb la sol·licitud efectuada en data 16/11/2020 per
l’empresa Nedgia Catalunya, S.A., per col·locar a la via pública un sac de runes durant 5
dies a l’Avda. de la República núm. 27 (antic ,al sense perjudici de tercers i salvant el dret
de propietat, de conformitat amb la documentació presentada, la legislació vigent,
normes urbanístiques generals i particulars de la zona de situació, i subjecte a les
següents condicions:
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Quart.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que el
termini per començar serà de màxim 30 dies i per acabar-se en el termini màxim de 6
mesos. Es podrà concedir una única pròrroga, d’ambdós terminis a sol·licitud prèvia dels
titulars de la llicència, abans del seu acabament, per la meitat del termini de que es tracti.
Transcorreguts els terminis d’inici i acabament de les obres i la pròrroga en el seu cas, la
llicència caducarà sense advertiment previ i per començar-les o bé acabar-les caldrà
demanar i obtenir una nova llicència ajustada a l’ordenament en vigor, llevat dels casos en
que s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament de llicències. Els terminis d’inici i
acabament de les obres s’han de computar des del dia següent al de la notificació de la
llicència al sol·licitant.



L’ocupació es realitzarà a la calçada ocupant un lloc d’aparcament de vehicles
el més a prop de l’habitatge.



Es compliran en tot moment les disposicions de l’article 66 de l’Ordenança
Municipal de Convivència Ciutadana, adjuntes a l’autorització atorgada.
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Tercer.- Advertir al titular d'aquesta autorització que s’haurà de posar en coneixement als
serveis tècnics municipals, dos dies abans de l’inici de les obres, indicant l'emplaçament
concret i l'existència d'altres serveis. En el supòsit d'incompliment de l’anterior, NO TINDRÀ
VALIDESA LA PRESENT LLICENCIA.
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L’ús del sac de runes per obra es regirà per allò que disposen els articles 100 a
102 de l’esmentada Ordenança, adjunts a l’autorització atorgada.



Es posarà en coneixement de la Policia Local la data d’inici i la duració de
l’ocupació de la via pública amb el sac de runes. Es prendran tot tipus de
precaucions per prevenir no causar danys o lesions a coses o persones,
assenyalant degudament el sac de runes, de manera especial a la nit, i no
iniciant les obres en caps de setmana o dies festius.



Les ocupacions a realitzar s’ajustaran estrictament a les esmentades, havent-se
de sol·licitar novament qualsevol modificació o extralimitació.



L’interessat haurà de proporcionar còpia de la conformitat d’aquesta sol·licitud
al contractista per garantir-ne el seu compliment i exhibir-la quan li sigui
reclamada.



La saca de ràfia s’haurà de tenir tapada, fora d’hores de treball i en especial els
caps de setmana i festius, per què no pugui ser utilitzada.

Estat d'elaboració: Original

CIF A-

Ocupació amb materials de construcció, sac de runa , durant una setmana, per la
quantia de 7,13 euros.

Origen: Origen administració

Termini per efectuar l’ingrés:
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-

Les liquidacions notificades de l’1 al 15 de cada mes des de la data de recepció de
la notificació, fins el 20 del mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins l’immediat
hàbil següent.
Les que siguin notificades de el 16 i l’últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el 5 del segon mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.

Transcorreguts els esmentats terminis sense haver-se fet efectiu, es durà a terme el seu
cobrament amb els recàrrecs previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés:
BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216
BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514
605

Metadades

6461220d4c524380a2d2b2cce62688bd001

Setè.- Aprovar la següent liquidació tributària a Nedgia Catalunya, SA amb
63485890, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 42, tarifa segona:



Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Sisè.- Confirmar l’autoliquidació tributària practicada en data 16 de març de 2021 en
concepte de: taxa per autorització d'escomeses de serveis o de rases de la via pública per
un import de 43 euros, segons l’ordenança fiscal núm. 14, tarifa 5.2 de l’article 6è,
practicada en data 24 de febrer de 2021 i l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres per un import de 8,56 euros, segons l’ordenança fiscal núm. 4, a nom NEDGIA
CATALUNYA ,S.A. amb NIF número A63485890, practicat en data 8 d’abril de 2021.
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Vuitè.- Advertir al titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, que la
col·locació del contenidor i del sac de runa serà de 5 dies a partir de la data de la seva
col·locació, la qual s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, com a màxim el dia abans.

Novè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i als serveis d’Intervenció i de
Tresoreria d’aquest ajuntament.””
D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.
En aquest moment , essent aproximadament les 9.35 s’absenta de la sessió la Sra.
Montserrat Cervantes Codina.
4.5) Concessió llicència rasa per escomesa de gas al carrer Agustí Bartra i Lleonart,
119 – Exp. 2020/3177
Es dóna compte de la següent proposta:
Vist l’expedient núm. 2020/3177 tramitat a instàncies de NEDGIA CATALUNYA,S.A., en
Estat d'elaboració: Original

documentació presentada en data 9 de desembre de 2020.
En data 22 d’ abril de 2021 la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès un
informe tècnic de rasa, que es reprodueix íntegrament a continuació:

Origen: Origen administració

“INFORME TÈCNIC RASA – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: Carrer Agustí Bartra, 119
Núm. Expedient

3177/2021

Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’obertura de rasa per
escomesa de gas de 1.5 m situada al carrer Agustí Bartra, 119 a nom de Nedgia
Catalunya S.A., la tècnica que sotasigna informa favorablement amb les següent
condicions:
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i col·locació d’una saca al carrer Agustí Bartra i Lleonart 119 d’aquest municipi, segons

(...) * Condicions transcrites a la part resolutiva

I segons les ordenances vigents, la tècnica que sotasigna informa que el càlcul de la
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En data 22 d’ abril de 2021 la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès un
informe tècnic d’ ocupació amb saca, que es reprodueix íntegrament a continuació:
“INFORME TÈCNIC OCUPACIÓ AMB SACA – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: Carrer Agustí Bartra 119
Núm. Expedient

3177/2021

Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’ocupació de via pública amb
saca durant 5 dies per a les obres d’escomesa de gas de 1.5 m situada al carrer l’
Agustí Bartra 119 a nom de Nedgia Catalunya, S.A. la tècnica que sotasigna
informa favorablement amb les següent condicions:

Estat d'elaboració: Original

íntegrament a continuació:
“2020/3177 /SERVEIS PÚBLICS

Origen: Origen administració

Maria Carmen Muñoz Pérez,
Tècnica d’ Administració Especial de l’Ajuntament
d’Argentona, vista la sol·licitud de llicència de l’expedient de referència, emeto el següent:

INFORME JURÍDIC

D’acord amb l’article 187.1.n) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, es troba subjecte a llicència urbanística la instal·lació
d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions,
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
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En data 7 de maig de 2021, l’assessora jurídica ha emès informe, que es reprodueix
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D’acord amb l’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu que no comporta la transformació o
la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.
Vist l’informe favorable de la tècnica de Serveis Públics de data 22 d’ abril de 2021
informo favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada.”

La competència per a l’atorgament de llicències urbanístiques es troba actualment
delegada a la Junta de Govern Local en virtut del Decret d’Alcaldia de data 27 de
novembre de 2020.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar llicència municipal a NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a les obres consistents
Estat d'elaboració: Original

amb la documentació presentada, la legislació vigent, normes urbanístiques generals i
particulars de la zona de situació i en especial a les següents condicions indicades pels
serveis tècnics municipals:

Origen: Origen administració

 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el comprovant d’haver dipositat la fiança per
elements urbanístics existents per un import de 400,00€.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés de la fiança:
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desembre de 2020, sense perjudici de tercers i salvant el dret de propietat, de conformitat



BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216



BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514

A l’hora d’efectuar l’ingrés de la fiança, és important que al concepte si faci constar el
número d’expedient que es troba a l’encapçalament d’aquesta resolució.
 Abans d'iniciar les obres hauran de disposar dels permisos preceptius d'altres
Organismes competents, o de la propietat privada, concedint la Llicència Municipal
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Bartra i Lleonart 119, d’aquest municipi, segons documentació presentada en data 9 de

sense perjudici de tercers.
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a realitzar obertura per escomesa de gas d’ aproximadament 1,5 m. situat al carrer Agustí
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 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el document d’acceptació signat per un gestor
de residus autoritzat, on s’indiqui el codi del gestor, l’adreça de l’obra i l’import rebut
en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
 La instal·lació sol·licitada haurà de complir tot el que preveu el Reglament General de
Servei Públic de Gasos combustibles, aprovat per Decret 2913/1973 de 2 d'octubre, i
altres.
 S’haurà d’executar l’obra civil associada a la instal·lació de l’escomesa seguint els
criteris tècnics reflectits a l’Ordenança Municipal Reguladora de la Normativa de
Serveis.
 S’haurà de seguir les prescripcions generals i particulars incloses en el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Argentona en referència als elements sobreposats a les
façanes (art 258) i les excavacions (Art 261. Nivells 5 de protecció de jaciments
arqueològics).
 S’hauran de complir les distàncies reglamentàries en relació a d'altres canalitzacions
de serveis en línies subterrànies, pel que fa a paral·lelisme i creuaments, en especial,
amb línies d'Alta Tensió; telèfon, electricitat Baixa tensió, subministraments d'aigua i
gas, etc..
 Mai es tindrà oberta una rasa d'una llargada superior als 60 metres.
 El tall de paviment per a obrir la rasa es realitzarà amb màquina de tall i no presentarà
Estat d'elaboració: Original

en la reposició de la rasa no es podran emmagatzemar directament sobre el paviment.
S’haurà de preveure un contenidor per aquest tipus d’acopi provisional.
 Les terres de la rasa es compactaran com a mínim al 98% del Proctor Modificat sota
calçada i al 95% sota voreres i no es faran servir runes ni materials de rebuig
procedents de la demolició del paviment o similars.

Origen: Origen administració

 La reposició de l’asfalt en calçada tindrà una amplada mínima de 1m i caldrà que
s’adapti a les zones malmeses per tal de deixar-les en bon estat.
 Per a la reposició de paviment es mantindrà la secció de ferm existent al moment
d'obrir la rasa (com a mínim es deixaran 20 cm de formigó HM-25 i 5 cm d'aglomerat
asfàltic en calent a la capa de rodadura). La reposició de ferm es realitzarà no només
al tram de rasa oberta sinó que es farà reposició a tota l'amplada de la calçada i
longitudinalment es reposarà 1 metre més a partir del límit superior i 1 metre més a
partir del límit inferior de la rasa oberta. Es deixaran pedaços regulars d'arestes
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 Les terres resultants de l’excavació i que s’utilitzaran, si són de qualitat seleccionada,

perpendiculars a la vorada.
 Per la reposició del paviment de les voreres es farà servir el mateix tipus de panot que
l'existent. Es farà reposició de peces complertes mantenint la disposició existent
abans de l'actuació i tindrà com a mínim 1 metre d’amplada.
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 En voreres en que només quedi existent una línia de panots, o amplada inferior o
igual a 1m , caldrà reposar tota la vorera de panot i reinstal·lar el bordó existent. En
cas que el bordó existent estigui en mal estat, es canviaran les peces defectuoses.
 Les obres de durada inferior o igual a 5 dies no podran afectar al cap de setmana.
 Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen trenta
dies sense que les obres hagin començat, les quals, una vegada hagin començat,
hauran de continuar sense cap interrupció.
 Al fer les obres s'assegurarà en tot moment l’ accés a les finques. Es prendran tot
tipus de precaucions per a prevenir no causar danys o lesions a coses o persones,
assenyalant degudament els trams d'obra, de manera especial a la nit.
 En qualsevol cas, no es podrà ocupar un terreny de propietat pública o privada, sense
autorització escrita i en forma legal, dels seus titulars dominicals, o al seu cas,
l'atribució del dret mitjançant expedient d’expropiació forçosa.
 Tots els Serveis públics o privats, que resultin afectats, seran restablerts sense
interrupció del Servei.
 Un cop finalitzades les obres, s'haurà de deixar les voreres i carrers en les mateixes
condicions d'abans d'iniciar les obres, inclòs la neteja de restes de sorra.
 Haurà de comunicar-se a AIGÜES D’ ARGENTONA, SA., l'obertura de la rasa de
referència, a fi i efecte de tenir-ne coneixement i poder fer les observacions que
Estat d'elaboració: Original

de les obres, a l’adreça de correu electrònic (serveis@argentona.cat) o personant-se a
l’Ajuntament d’Argentona (departament d’urbanisme), la data d’inici de les obres i
termini d’execució, núm. expedient, titular de la llicència concedida, empresa executora

Origen: Origen administració

de l’obra, emplaçament de l’obra, nom del responsable de l’obra i telèfon de contacte.
Segon.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que
hauran d'atenir-se, en fer ús de la mateixa, a les condicions ressenyades, a les previstes en
les Ordenances Municipals i en la resta de les disposicions reglamentàries en matèria
sanitària, de seguretat o d'altres legalment establertes.
Tercer.- Advertir al titular d'aquesta autorització que s’haurà de posar en coneixement als
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que puguin afectar la circulació de vehicles o vianants.
 S’haurà de posar en coneixement als serveis tècnics municipals, dos dies abans de l’inici

serveis tècnics municipals, dos dies abans de l’inici de les obres, indicant l'emplaçament
concret i l'existència d'altres serveis. En el supòsit d'incompliment de l’anterior, NO TINDRÀ
VALIDESA LA PRESENT LLICENCIA.
Quart.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que el
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 Es posarà en coneixement de la Policia Local la data d’inici i la duració de les obres

termini per començar serà de màxim 30 dies i per acabar-se en el termini màxim de 6
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cregui precises.
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mesos. Es podrà concedir una única pròrroga, d’ambdós terminis a sol·licitud prèvia dels
titulars de la llicència, abans del seu acabament, per la meitat del termini de que es tracti.
Transcorreguts els terminis d’inici i acabament de les obres i la pròrroga en el seu cas, la
llicència caducarà sense advertiment previ i per començar-les o bé acabar-les caldrà
demanar i obtenir una nova llicència ajustada a l’ordenament en vigor, llevat dels casos en
que s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament de llicències. Els terminis d’inici i
acabament de les obres s’han de computar des del dia següent al de la notificació de la
llicència al sol·licitant.
Cinquè.- Autoritzar, de conformitat amb la sol·licitud efectuada en data 9 de desembre
2020 per l’empresa Nedgia Catalunya, S.A., per col·locar a la via pública un sac de runes
durant 5 dies al sense perjudici de tercers i salvant el dret de propietat, de conformitat
amb la documentació presentada, la legislació vigent, normes urbanístiques generals i
particulars de la zona de situació, i subjecte a les següents condicions:


L’ocupació es realitzarà a la calçada ocupant un lloc d’aparcament de vehicles
el més a prop de l’habitatge.



Es compliran en tot moment les disposicions de l’article 66 de l’Ordenança

Estat d'elaboració: Original

L’ús del sac de runes per obra es regirà per allò que disposen els articles 100 a
102 de l’esmentada Ordenança, adjunts a l’autorització atorgada.



Es posarà en coneixement de la Policia Local la data d’inici i la duració de
l’ocupació de la via pública amb el sac de runes. Es prendran tot tipus de
precaucions per prevenir no causar danys o lesions a coses o persones,
assenyalant degudament el sac de runes, de manera especial a la nit, i no

Origen: Origen administració

iniciant les obres en caps de setmana o dies festius.


Les ocupacions a realitzar s’ajustaran estrictament a les esmentades, havent-se
de sol·licitar novament qualsevol modificació o extralimitació.



L’interessat haurà de proporcionar còpia de la conformitat d’aquesta sol·licitud
al contractista per garantir-ne el seu compliment i exhibir-la quan li sigui
reclamada.
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La saca de ràfia s’haurà de tenir tapada, fora d’hores de treball i en especial els
caps de setmana i festius, per què no pugui ser utilitzada.

Sisè.- Advertir al titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, que la
col·locació del contenidor i del sac de runa serà de 5 dies a partir de la data de la seva
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col·locació, la qual s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, com a màxim el dia abans.

Setè.- Confirmar l’autoliquidació tributària practicada en data 16 de març de 2021 en
concepte de: taxa per autorització d'escomeses de serveis o de rases de la via pública per
un import de 43 euros, segons l’ordenança fiscal núm. 14, tarifa 5.2 de l’article 6è,
practicada en data 24 de febrer de 2021 i l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres per un import de 8,56 euros, segons l’ordenança fiscal núm. 4, a nom NEDGIA
CATALUNYA,S.A. amb NIF número A63485890, practicat en data 8 d’abril de 2021.
Vuitè.-

Aprovar la següent liquidació tributària a Nedgia Catalunya, SA amb CIF A-

63485890, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 42, tarifa segona:
-

Ocupació amb materials de construcció, sac de runa , durant una setmana, per la
quantia de 7,13 euros.

Termini per efectuar l’ingrés:


Les liquidacions notificades de l’1 al 15 de cada mes des de la data de recepció de

Estat d'elaboració: Original



Les que siguin notificades de el 16 i l’últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el 5 del segon mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.

Transcorreguts els esmentats terminis sense haver-se fet efectiu, es durà a terme el seu
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cobrament amb els recàrrecs previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés:


BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216



BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514

Novè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i als serveis d’Intervenció i de
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hàbil següent.

Tresoreria d’aquest ajuntament.””
D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.
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4.6) Concessió llicència rasa per escomesa de gas al carrer Sant Miquel 22 – Exp.
2021/510

Es dóna compte de la següent proposta:
Vist l’expedient núm. 2021/510 tramitat a instàncies de NEDGIA CATALUNYA,S.A., en
sol·licitud de llicència d'obres consistents a realitzar l’ obertura de rasa per escomesa de gas
de 0.6 m i col·locació d’una saca al carrer Sant Miquel 22 d’aquest municipi, segons
documentació presentada en data 10 de febrer de 2021.
En data 22 d’ abril de 2021 la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès un
informe tècnic de rasa, que es reprodueix íntegrament a continuació:
“INFORME TÈCNIC RASA – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: carrer St Miquel, 22
Núm. Expedient

510/2021

Estat d'elaboració: Original

tècnica que sotasigna informa favorablement amb les següent condicions:
(...) * Condicions transcrites a la part resolutiva

I segons les ordenances vigents, la tècnica que sotasigna informa que el càlcul de la

Origen: Origen administració

fiança per elements urbanístics existents ascendeix al l’import de 400 €.”

En data 22 d’ abril de 2021 la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès un
informe tècnic d’ ocupació amb saca, que es reprodueix íntegrament a continuació:
“INFORME TÈCNIC OCUPACIÓ AMB SACA – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: carrer St Miquel, 22
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de gas de 0.6 m situada al carrer St. Miquel, 22 a nom de Nedgia Catalunya S.A., la

Núm. Expedient

510/2021
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Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’obertura de rasa per escomesa
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Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’ocupació de via pública amb
saca durant 5 dies per a les obres d’escomesa de gas de 0.6 m situada al carrer St
Miquel 22 a nom de Nedgia Catalunya, S.A. la tècnica que sotasigna informa
favorablement amb les següent condicions:

(...) * Condicions transcrites a la part resolutiva”

En data 7 de maig de 2021, l’assessora jurídica ha emès informe, que es reprodueix
íntegrament a continuació:
“2021/510 /SERVEIS PÚBLICS

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

D’acord amb l’article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu que no comporta la transformació o
la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.
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D’acord amb l’article 187.1.n) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, es troba subjecte a llicència urbanística la instal·lació
d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions,
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

Vist l’informe favorable de la tècnica de Serveis Públics de data 22 d’ abril de 2021
informo favorablement l’atorgament de la llicència sol·licitada.”
La competència per a l’atorgament de llicències urbanístiques es troba actualment
delegada a la Junta de Govern Local en virtut del Decret d’Alcaldia de data 27 de
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novembre de 2020.
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Maria Carmen Muñoz Pérez,
Tècnica d’ Administració Especial de l’Ajuntament
d’Argentona, vista la sol·licitud de llicència de l’expedient de referència, emeto el següent:
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Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Atorgar llicència municipal a NEDGIA CATALUNYA, S.A.., per a les obres consistents
a realitzar obertura per escomesa de gas d’ aproximadament 0,6 m. situada al carrer Sant
Miquel 22, d’aquest municipi, segons documentació presentada en data 10 de febrer de
2021, sense perjudici de tercers i salvant el dret de propietat, de conformitat amb la
documentació presentada, la legislació vigent, normes urbanístiques generals i particulars
de la zona de situació i en especial a les següents condicions indicades pels serveis tècnics
municipals:
 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el comprovant d’haver dipositat la fiança per
elements urbanístics existents per un import de 400,00€.

Estat d'elaboració: Original



BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514

A l’hora d’efectuar l’ingrés de la fiança, és important que al concepte si faci constar el
número d’expedient que es troba a l’encapçalament d’aquesta resolució.
 Abans d'iniciar les obres hauran de disposar dels permisos preceptius d'altres
Organismes competents, o de la propietat privada, concedint la Llicència Municipal

Origen: Origen administració

sense perjudici de tercers.
 Abans d’iniciar les obres caldrà aportar el document d’acceptació signat per un gestor
de residus autoritzat, on s’indiqui el codi del gestor, l’adreça de l’obra i l’import rebut
en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
 La instal·lació sol·licitada haurà de complir tot el que preveu el Reglament General de
Servei Públic de Gasos combustibles, aprovat per Decret 2913/1973 de 2 d'octubre, i
altres.
 S’haurà d’executar l’obra civil associada a la instal·lació de l’escomesa seguint els
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BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216

criteris tècnics reflectits a l’Ordenança Municipal Reguladora de la Normativa de
Serveis.
 S’haurà de seguir les prescripcions generals i particulars incloses en el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Argentona en referència als elements sobreposats a les
façanes (art 258) i les excavacions (Art 261. Nivells 5 de protecció de jaciments
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arqueològics).
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 S’hauran de complir les distàncies reglamentàries en relació a d'altres canalitzacions
de serveis en línies subterrànies, pel que fa a paral·lelisme i creuaments, en especial,
amb línies d'Alta Tensió; telèfon, electricitat Baixa tensió, subministraments d'aigua i
gas, etc..
 Mai es tindrà oberta una rasa d'una llargada superior als 60 metres.
 El tall de paviment per a obrir la rasa es realitzarà amb màquina de tall i no presentarà
irregularitats.
 Les terres resultants de l’excavació i que s’utilitzaran, si són de qualitat seleccionada,
en la reposició de la rasa no es podran emmagatzemar directament sobre el paviment.
S’haurà de preveure un contenidor per aquest tipus d’acopi provisional.
 Les terres de la rasa es compactaran com a mínim al 98% del Proctor Modificat sota
calçada i al 95% sota voreres i no es faran servir runes ni materials de rebuig
procedents de la demolició del paviment o similars.
 La reposició de l’asfalt en calçada tindrà una amplada mínima de 1m i caldrà que
s’adapti a les zones malmeses per tal de deixar-les en bon estat.
 Per a la reposició de paviment es mantindrà la secció de ferm existent al moment
d'obrir la rasa (com a mínim es deixaran 20 cm de formigó HM-25 i 5 cm d'aglomerat
asfàltic en calent a la capa de rodadura). La reposició de ferm es realitzarà no només
al tram de rasa oberta sinó que es farà reposició a tota l'amplada de la calçada i
Estat d'elaboració: Original

Per la reposició del paviment de les voreres es farà servir el mateix tipus de panot que
l'existent. Es farà reposició de peces complertes mantenint la disposició existent
abans de l'actuació i tindrà com a mínim 1 metre d’amplada.



En voreres en que només quedi existent una línia de panots, o amplada inferior o

Origen: Origen administració

igual a 1m , caldrà reposar tota la vorera de panot i reinstal·lar el bordó existent. En
cas que el bordó existent estigui en mal estat, es canviaran les peces defectuoses.


Les obres de durada inferior o igual a 5 dies no podran afectar al cap de setmana.



Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen trenta
dies sense que les obres hagin començat, les quals, una vegada hagin començat,
hauran de continuar sense cap interrupció.



Al fer les obres s'assegurarà en tot moment l’ accés a les finques. Es prendran tot
tipus de precaucions per a prevenir no causar danys o lesions a coses o persones,
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perpendiculars a la vorada.


assenyalant degudament els trams d'obra, de manera especial a la nit.


En qualsevol cas, no es podrà ocupar un terreny de propietat pública o privada, sense
autorització escrita i en forma legal, dels seus titulars dominicals, o al seu cas,
l'atribució del dret mitjançant expedient d’expropiació forçosa.



Tots els Serveis públics o privats, que resultin afectats, seran restablerts sense
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partir del límit inferior de la rasa oberta. Es deixaran pedaços regulars d'arestes

interrupció del Servei.
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longitudinalment es reposarà 1 metre més a partir del límit superior i 1 metre més a
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Un cop finalitzades les obres, s'haurà de deixar les voreres i carrers en les mateixes
condicions d'abans d'iniciar les obres, inclòs la neteja de restes de sorra.



Haurà de comunicar-se a AIGÜES D’ ARGENTONA, SA., l'obertura de la rasa de
referència, a fi i efecte de tenir-ne coneixement i poder fer les observacions que
cregui precises.



Es posarà en coneixement de la Policia Local la data d’inici i la duració de les obres
que puguin afectar la circulació de vehicles o vianants.



S’haurà de posar en coneixement als serveis tècnics municipals, dos dies abans de l’inici
de les obres, a l’adreça de correu electrònic (serveis@argentona.cat) o personant-se a
l’Ajuntament d’Argentona (departament d’urbanisme), la data d’inici de les obres i
termini d’execució, núm. expedient, titular de la llicència concedida, empresa executora
de l’obra, emplaçament de l’obra, nom del responsable de l’obra i telèfon de contacte.

Segon.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que
hauran d'atenir-se, en fer ús de la mateixa, a les condicions ressenyades, a les previstes en
les Ordenances Municipals i en la resta de les disposicions reglamentàries en matèria
sanitària, de seguretat o d'altres legalment establertes.
Tercer.- Advertir al titular d'aquesta autorització que s’haurà de posar en coneixement als
Estat d'elaboració: Original

Quart.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que el
termini per començar serà de màxim 30 dies i per acabar-se en el termini màxim de 6
mesos. Es podrà concedir una única pròrroga, d’ambdós terminis a sol·licitud prèvia dels

Origen: Origen administració

titulars de la llicència, abans del seu acabament, per la meitat del termini de que es tracti.
Transcorreguts els terminis d’inici i acabament de les obres i la pròrroga en el seu cas, la
llicència caducarà sense advertiment previ i per començar-les o bé acabar-les caldrà
demanar i obtenir una nova llicència ajustada a l’ordenament en vigor, llevat dels casos en
que s’hagués acordat la suspensió de l’atorgament de llicències. Els terminis d’inici i
acabament de les obres s’han de computar des del dia següent al de la notificació de la
llicència al sol·licitant.
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VALIDESA LA PRESENT LLICENCIA.

Cinquè.- Autoritzar, de conformitat amb la sol·licitud efectuada en data 10 de febrer 2021
per l’empresa Nedgia Catalunya, S.A., per col·locar a la via pública un sac de runes durant
5 dies al carrer Sant Miquel nº 22, al sense perjudici de tercers i salvant el dret de
propietat, de conformitat amb la documentació presentada, la legislació vigent, normes
urbanístiques generals i particulars de la zona de situació, i subjecte a les següents
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L’ocupació es realitzarà a la calçada ocupant un lloc d’aparcament de vehicles
el més a prop de l’habitatge.



Es compliran en tot moment les disposicions de l’article 66 de l’Ordenança
Municipal de Convivència Ciutadana, adjuntes a l’autorització atorgada.



L’ús del sac de runes per obra es regirà per allò que disposen els articles 100 a
102 de l’esmentada Ordenança, adjunts a l’autorització atorgada.



Es posarà en coneixement de la Policia Local la data d’inici i la duració de
l’ocupació de la via pública amb el sac de runes. Es prendran tot tipus de
precaucions per prevenir no causar danys o lesions a coses o persones,
assenyalant degudament el sac de runes, de manera especial a la nit, i no
iniciant les obres en caps de setmana o dies festius.



Les ocupacions a realitzar s’ajustaran estrictament a les esmentades, havent-se
de sol·licitar novament qualsevol modificació o extralimitació.



L’interessat haurà de proporcionar còpia de la conformitat d’aquesta sol·licitud
al contractista per garantir-ne el seu compliment i exhibir-la quan li sigui

Estat d'elaboració: Original

La saca de ràfia s’haurà de tenir tapada, fora d’hores de treball i en especial els
caps de setmana i festius, per què no pugui ser utilitzada.

Sisè.- Advertir al titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, que la
col·locació del contenidor i del sac de runa serà de 5 dies a partir de la data de la seva
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col·locació, la qual s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, com a màxim el dia abans.

Setè.- Confirmar l’autoliquidació tributària practicada en data 12 d’ abril de 2021 en
concepte de: taxa per autorització d'escomeses de serveis o de rases de la via pública per
un import de 43 euros, segons l’ordenança fiscal núm. 14, tarifa 5.2 de l’article 6è, i
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 8,56 euros, segons
l’ordenança fiscal núm. 4, a nom NEDGIA CATALUNYA,S.A. amb NIF número A63485890,
practicat en data 8 d’abril de 2021.
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Vuitè.-

Aprovar la següent liquidació tributària a Nedgia Catalunya, SA amb CIF A-

63485890, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 42, tarifa segona:
-

Ocupació amb materials de construcció, sac de runa , durant una setmana, per la
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reclamada.
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Termini per efectuar l’ingrés:


Les liquidacions notificades de l’1 al 15 de cada mes des de la data de recepció de
la notificació, fins el 20 del mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins l’immediat
hàbil següent.



Les que siguin notificades de el 16 i l’últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el 5 del segon mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.

Transcorreguts els esmentats terminis sense haver-se fet efectiu, es durà a terme el seu
cobrament amb els recàrrecs previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés:


BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216



BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514

Novè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i als serveis d’Intervenció i de
Estat d'elaboració: Original

5. CULTURA

Origen: Origen administració

5.1) Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament d’Argentona, per la participació a la Mostra Literària del Maresme.
Es dóna compte de la següent proposta:
Vist l’esborrany del conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament d’Argentona per a la participació a la Mostra Literària del
Maresme que entrarà en vigor des de la data de signatura del conveni i fins a quatre
convocatòries de la Mostra Literària, i vist que l’Ajuntament d’Argentona està interessat
en poder participar a l’esmentada Mostra.
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D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.

En data 26 de març de 2021 s’ha emès memòria política del Regidor de Cultura.
En data 26 de març i 7 d’abril de 2021 s’ha emès memòria justificativa del tècnic de
Cultura i Festes, on es proposa subscriure el conveni amb el Consell Comarcal del
Maresme per a la participació a la Mostra Literària del Maresme.
619
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Tresoreria d’aquest ajuntament.””
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En data 6 d’abril de 2021 s’ha autoritzat la retenció de crèdit d’intervenció número
220210001975 de la partida 310.334.46500 per fer front a la despesa del conveni de
col·laboració per l’any 2021.
En data 12 d’abril de 2021 s’ha emès informe desfavorable de la Cap de Negociat de
Serveis Personals i de la Secretària.
Vist que en data 4 de maig de 2021 s’ha emès informe d’Intervenció conforme amb
observacions, que entre d’altres diu el següent:
“.../...
Es posa de manifest que aquesta intervenció ha fet constar en reiterats informes sobre la
necessitat que el Ple de la corporació aprovi el Pla estratègic de subvencions previst a
l’article 8 de la LGS.
.../...”

Estat d'elaboració: Original
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Segon.- Autoritzar i disposar la quantitat de 600 euros de la partida 310.334.46500 del
vigent pressupost, a favor del Consell Comarcal del Maresme, per poder participar a la
Mostra Literària del Maresme per l’any 2021 d’acord amb allò establert en la clàusula 2
dels pactes de l’esmentat conveni.
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar en els pressupostos dels anys següents les
quantitats necessàries per fer front a les despeses derivades de l’esmentat conveni, que
per l’any 2022, 2023 i 2024 són 600 euros respectivament.
Quart.- Designar el Sr. Joan Chaves Làzaro, Tècnic de Cultura i Festes i al Sr. Carles Ligos
Masafrets, Auxiliar tècnic de Cultura i Festes, com a membres de la Comissió de
Seguiment, vigilància i control, previst a l’esmentat conveni.
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Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament d’Argentona, per la participació a la Mostra Literària del Maresme, que
entrarà en vigor des del dia de la seva signatura i fins a quatre convocatòries de la mostra
literària, no podent superar els quatre anys naturals des de la signatura.
Finalitzada la vigència, el present conveni es podrà prorrogar de manera expressa per
ambdues parts fins a un període addicional de 4 anys més.

Cinquè.- Que es notifiqui en deguda forma els precedents acords al Consell Comarcal del
Maresme, als Serveis Econòmics i a la Regidoria de Cultura d’aquest ajuntament.
Sisè.- Donar trasllat als Serveis de Transparència d’aquest ajuntament, als efectes de
publicitat i transparència.””

620
Metadades

Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Per tot això exposat, a la Junta de Govern Local es proposa l’adopció dels següents
acords:

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
01/06/2021

Secretària

Gina Sabadell
Simó

01/06/2021

Alcaldessa

D’acord amb la delegació de l’Alcaldia (resolució 1977/2020 de 27 de novembre de 2020),
l’esmentada proposta es sotmès a aprovació i resta aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTES URGENTS.- No se’n formula cap.
5. PRECS I PREGUNTES.- No se’n formula cap.
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Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la presidència s’aixeca la sessió a les 09:43
hores, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària, en certifico.

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
01/06/2021

Secretària

Gina Sabadell
Simó

01/06/2021

Alcaldessa

