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Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

ACTA NÚM. 13
Sessió ordinària de data 12 de juliol de 2021.Vila d′Argentona, comarca del Maresme, 12 de juliol de 2021 es reuneixen via telemàtica,
per mitjà de la plataforma Zoom, 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
Regidors assistents.Agnès Cabot Navarro
Pere Espelt Lleonart
Joan Maria Pascual Martí
Montserrat Cervantes Codina
Pere Móra Juvinyà
Secretària.- Miriam Tenas i Camps

Estat d'elaboració: Original

S’inicia la sessió a les 17:03 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:

Origen: Origen administració

1. ALCALDIA.1.1) Acta anterior (núm.12).Degudament conegut, pels regidors assistents, l’esborrany de l’acta anterior, núm. 12 de
28 de juny 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 dels presents i
sense esmenes.
En aquest moment s’incorpora Montserrat Cervantes i Codina.
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Joaquim Perejoan Hernandez
Àngel Puig Boltà

1.2) Despatx ordinari.Es dóna compte de la següent documentació:
-

Auto de 9 de juny de 2021 dictat en el Recurs ordinari 2362018 secció L - Reclamació
de l'Ajuntament al Departament d'Ensenyament
717
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Assisteixen així mateix.-
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Miriam Tenas i
Camps
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Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

Els regidors assistents es donen per assabentats.

1.3) Donar compte expressa a la Junta de Govern Local de Decrets d’Alcaldia
aprovats des del 19 de juny de 2021 al 2 de juliol de 2021.
Es dóna compte de la següent proposta:
“”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. 2021/1262 de data 21/06/2021
“”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:
“2021/1742 /SERVEIS SOCIALS

Estat d'elaboració: Original

Vista la instància número 2021/4345
prestacions escolars concedides en:

presentada per CD TONBAL en que justifica les

Origen: Origen administració

expedient administratiu número 2021/501 i aprovades en la resolució 2021/426 del
10/03/2021
expedient administratiu número 2021/695 i aprovades en la resolució 2021/433 del
11/03/2021
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JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIONS ESCOLARS

REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

CMI

***4381**

MCLA

TAEKWONDO

225

AO

***4166*

EW

TAEKWONDO

261

TOTAL

486

INFORMO

718
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a) Que la justificació es correspon amb els ajuts concedits.
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INFORME DE SERVEIS SOCIALS

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
27/07/2021

Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

IMPORT

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

l’entitat.
c) Que els ajuts es justifiquen dins de l’any natural de justificació atorgat.
d) Que la prestació objecte de l’ajut s’ha realitzat/els alumnes han assistit a les activitats.
e) 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, vinc a decretar el següent:

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

CMI

***4381**

MCLA

TAEKWONDO

225

AO

***4166*

EW

TAEKWONDO

261

TOTAL

486

Estat d'elaboració: Original

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.

Origen: Origen administració

Cinquè.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als efectes
escaients.””
Decret núm. 2021/1266 de data 21/06/2021
“”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:
“2021/1680 /SERVEIS SOCIALS
INFORME DE SERVEIS SOCIALS
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IMPORT

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 486 €, a
càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a les
partides 340-231-48002 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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REPRESENTANT LEGAL

JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIONS ESCOLARS
Codi Segur de Validació
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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:

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps
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Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

Vista la instància número 2021/4111 presentada per FUTBOL CLUB ARGENTONA en que
justifica les prestacions escolars concedides en:
Expedient administratiu número 2020/3282 amb RES2021/191 de data 04/02/2021
Expedient administratiu número 2021/150 amb RES2021/275 de data 16/02/2021
Expedient administratiu número 2021/1596 amb RES2021/490 de data 19/03/2021

REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

LH

***8465**

HLZ

FUTBOL

186,75

LH

***8465**

HLI

FUTBOL

186,75

MN

****2256*

BM

FUTBOL

275,62

HL

****0527*

SR

FUTBOL

311,25

AO

***4166*

EW

FUTBOL

262.50

TOTAL

IMPORT

1222.87

Estat d'elaboració: Original

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 dins i 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

Origen: Origen administració

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, 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:
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REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

LH

***8465**

HLZ

FUTBOL

186,75

LH

***8465**

HLI

FUTBOL

186,75
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INFORMO
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IMPORT

MN

****2256*

BM

FUTBOL

275,62

HL

****0527*

SR

FUTBOL

311,25

AO

***4166*

EW

FUTBOL
TOTAL

262.50
1222.87

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 1222,87 €,
a càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a les
partides 340-231-48002 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.””

Estat d'elaboració: Original

Vist l' informe de la Interventora d’ aquest Ajuntament , segons el qual diu:
“EXPEDIENT DE DESPESA

Origen: Origen administració

Exercici: 2021
Unitat Gestora: Àrea de Serveis Personals – Serveis Socials
Tipus de despesa: Aprovació de prestacions individuals – Subministraments i medicaments
Imports:
ADO: 1.078,14 euros
AD: 205,00 euros
Partida pressupostària: 340-231-48000 “Prestacions individuals o familiars”
Expedient: 2021/1653
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

Classificador:Acta -
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“”Vist l’informe d’urgència de la Treballadora/Educadors Social d’aquest Ajuntament
conforme les famílies, FCJM,RGMA,CLA,RRV, 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.....)

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

Informes tècnics de serveis socials de dates 3 i 4 de juny de 2021.

-

Proposta de resolució, signada en data 11 de juny 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 FCJM,RGMA,CLA,RRV.
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Decret núm. 2021/1267 de data 21/06/2021

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
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Signatura 2 de 2
27/07/2021

Secretària

Pere Espelt i
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Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’ obligació per import de 1078,14 €, amb càrrec a la partida 340231-48000 del vigent pressupost municipal, segons justificació adjunta, favor de la següent família:

BENEFICIARI

DNI

CENCEPTE

IMPORT

ENDOSATARI

FCJM

***9218**

AIGUA

400

AIGÜES ARGENTONA

RGMA

***9859**

LLUM

158,14

ENERGIA XXI

RRV

***6034**

LLOGUER

520

LIDIA PINEDA MARCOS

Tercer.-Ordenar el pagament dels ajuts aprovats en l’apartat segon.

Estat d'elaboració: Original

DNI

CENCEPTE

IMPORT

CLA

***0394**

ULLERES

205

ENDOSATARI
OPTICA ARGENTONA

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”

Origen: Origen administració

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.
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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BENEFICIARI

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,

722
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Quart.- Autoritzar, disposar, per l’import de 205 euros a favor de les famílies, a càrrec de la partida
340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal:
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Alcalde acctal.

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 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

Estat d'elaboració: Original

IMPORT ACUMULAT
321,73
746,9
1155
1005,90

Origen: Origen administració

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:
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RGMA
FCJM
RRV
CLA

De conformitat.
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NIF
***9859**
***9218**
***3064**
***0394**

1 Aquestes observacions complementàries no tindran, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients.

Url de validació

Codi Segur de Validació

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

concedides, les quals compleixen amb el requisit abans esmentat:

Signatura 1 de 2
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Alcalde acctal.

De conformitat amb observacions1.
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.
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

Primer.- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educadors Social de l'
Ajuntament les sol·licituds d'ajuts econòmics a les famílies FCJM,RGMA,CLA,RRV.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’ obligació per import de 1078,14 €, amb càrrec a la
partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, segons justificació adjunta, favor de
la següent família:
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”, vinc en decretar el següent:

BENEFICIARI

DNI

CENCEPTE

IMPORT

ENDOSATARI

FCJM

***9218**

AIGUA

400

AIGÜES
ARGENTONA

RGMA

***9859**

LLUM

158,14

ENERGIA XXI

520

LIDIA PINEDA
MARCOS

RRV

***6034**

LLOGUER
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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 1.078,14 euros i per l’autorització i disposició (fase AD) per import total de 205,00
euros (RC220210005597).

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

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.

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
27/07/2021

Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

Tercer.-Ordenar el pagament dels ajuts aprovats en l’apartat segon.
Quart.- Autoritzar, disposar, per l’import de 205 euros a favor de les famílies, a càrrec de la
partida 340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal:
BENEFICIARI

DNI

CENCEPTE

IMPORT

CLA

***0394**

ULLERES

205

ENDOSATARI
OPTICA ARGENTONA

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.””
Decret núm. 2021/1268 de data 21/06/2021
“”Vist l’informe d’urgència de la Treballadora/Educadors Social d’aquest Ajuntament conforme
les famílies, SH, GS,HL,PCV, 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....)

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Expedient núm.: 2021/1827
Document comptable: RC 220210005598
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.

Classificador:Acta -

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

33b537c2f83e4816940fbfa5f1613c03001

“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: 597,00 euros

-

Informes favorables dels tècnics de serveis socials de dates 3 I 9 de juny de 2021 de
proposta d’ajuts de prestacions escolars a diferents usuaris i usuàries.

- Proposta de resolució, signada en data 11 de juny 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.
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Vist l' informe de la Interventora de la Corporació d’ aquest Ajuntament, segons el qual diu:

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
27/07/2021

Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

Segon.- Autoritzar i disposar per import de 597 euros a càrrec de la partida 340-231-48001 del vigent
Pressupost Municipal a favor de les següents famílies:
Partida 340-231-48001
REPRESENTANT
LEGAL
SH

DNI
****3913*

BENEFICIARI
ER

CENTRE
SOL IXENT

ACTIVITAT
SORTIDES

SH

****3913*

EY

SOL IXENT

SORTIDES

GS

****6318*

MA

CASAL

GS

****6318*

MA

HL

****0527*

SM

PCV

***4981**

FPV

XARXA
AMPAS
XARXA
AMPAS
CLUB
BASQUET
ESCOLA
BERNAT DE
RIUDEMEIA

CASAL
CASAL
SORTIDES

PERIODE
GENERJUNY
GENERJUNY
JUNYJULIOL
JUNYJULIOL
JUNYJULIOL
GENERJUNY

IMPORT
48,75
41,75
130
130
193,50
53

Tercer.- Requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació de la realització de les

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 atorgarles (...)”
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.
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https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

33b537c2f83e4816940fbfa5f1613c03001

Quart.- Donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local.
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activitats per compte dels beneficiari.
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Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
27/07/2021

Secretària

Pere Espelt i
Lleonart
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Alcalde acctal.

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 per la persona
interessada, i aprovarà, si s’escau, l’ajuda.”

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

NIF
***4981**
****0527*
****6318*
****3913*

NOM
PCV
HL
GS
SH

IMPORT ACUMULAT
622,59
1856,50
1206
526,27

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

Classificador:Acta -
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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:

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”, es comprova el següent:
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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.

Signatura 1 de 2
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Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

Bases d’execució del pressupost 2021, de l’Ajuntament d’Argentona, art. 56.3:
Existència i adequació del crèdit i que el proposat és l’adient a la naturalesa de la despesa o
obligació que es proposa contreure, tenint en compte els nivells de vinculació jurídica que
figuren a les bases d’execució del Pressupost.
L’òrgan al qual s’eleva la proposta és el competent legalment.
Per tant, informo:
De conformitat.

Estat d'elaboració: Original

CONCLUSIÓ
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.
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Objeccions

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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De conformitat amb observacions2.
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Existeix crèdit suficient i adequat, en la partida 340-231-48001 del pressupost municipal 2021
per fer front a l’autorització i disposició de la despesa, per un import total de 597,00 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. 220210005598.

“.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 597 euros a càrrec de la partida 340-231-48001
del vigent Pressupost Municipal a favor de les següents famílies:

Estat d'elaboració: Original

DNI
****3913*

BENEFICIARI
ER

CENTRE
SOL IXENT

ACTIVITAT
SORTIDES

SH

****3913*

EY

SOL IXENT

SORTIDES

GS

****6318*

MA

XARXA AMPAS

CASAL

GS

****6318*

MA

XARXA AMPAS

CASAL

HL

****0527*

SM

CLUB BASQUET

CASAL

PCV

***4981**

FPV

ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA

SORTIDES

PERIODE
GENERJUNY
GENERJUNY
JUNYJULIOL
JUNYJULIOL
JUNYJULIOL
GENERJUNY

IMPORT
48,75
41,75
130
130
193,50
53

Origen: Origen administració

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.””
Decret núm. 2021/1356 de data 02/07/2021
“”Vist l’informe d’urgència de la Treballadora/Educadors Social d’aquest Ajuntament
conforme les famílies, LH,PPR,RCJ,AN,DN,EMJ,VAR, 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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REPRESENTANT
LEGAL
SH

Vist l' informe favorable de la Interventora de la Corporació d’ aquest Ajuntament, segons
el qual diu:
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Partida 340-231-48001
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“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 : 1.507,50 euros
340-231-48002 : 252,00 euros
Expedient núm.: 2021/1906
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 21, 22, 23 i 28 de juny de
2021 de proposta d’ajuts de prestacions escolars i esportius a diferents usuaris i usuàries.
- Proposta de resolució, signada en data 29 de juny 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
Estat d'elaboració: Original

48001 i 252 euros a càrrec de la partida 340-231-48002 del vigent Pressupost Municipal a
favor de les següents famílies:
Partida 340-231-48001

Origen: Origen administració

REPRESENTANT
LEGAL
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Segon.- Autoritzar i disposar per import de 1507,50 euros a càrrec de la partida 340-231-

DNI

BENEFICIARI

CENTRE

PERIODE

IMPORT

DN

***5205*

DD

VAK

***1905**

RVR

CENTRE
ATENEA

L.H

***4653**

H.L.I

BERNAT
DE
RIUDEMEIA
MATERIAL

CURS 2122

60

BERNAT
DE
RIUDEMEIA
MATERIAL

CURS 2122

60

L.H

***8465**

H.L.Z

RVA

***1250**

GRR

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

ACTIVITAT

CENTRE
PIGMALIO

ESPORTS
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despeses de les activitats escolars i esportives.
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Alcalde acctal.

REFORÇ
ESCOLAR

GENERABRIL

Reforç
escolar

Juliolsetembre

80

CASAL

JULIOL

160

202,5

MÀGICS

ESTIU
CASAL
ESTIU

JULIOL

100

RPR

***2838**

GRE

ACADEMIA EL
PI

RPR

***2838**

GRC

ACADEMIA EL
PI

CASAL
ESTIU

JULIOL

100

RPR

***2838**

GRJ

ACADEMIA EL
PI

CASAL
ESTIU

JULIOL

100

KD

XARXA
D'AMPAS

CASAL
ESTIU

JULIOL

195

ESTIU
2021

225

ESTIU
2021

225

AN

****6132*

EM.J

****3756*

B.M

ACADÈMIA EL CASAL
PI
D’ESTIU

EM.J

****3756*

B.A

ACADÈMIA EL CASAL
PI
D’ESTIU

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

BENEFICIARI

CENTRE

ACTIVITAT

L.H

***8465**

H.L.I

FUTBOL CLUB
ARGENTONA
FUTBOL

L.H

***8465**

H.L.Z

FUTBOL CLUB
ARGENTONA
FUTBOL

PERIODE IMPORT
SET-DES
2021

126

SET-DES
2021

126

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

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
Url de validació

Codi Segur de Validació
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Partida: 340-231-48002

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
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Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

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 (...)”
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

Estat d'elaboració: Original

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

Origen: Origen administració

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.
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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:
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NIF
***1250**
***4653**
****3756*
***5205**
***1905**
***2838**
***6132**

IMPORT
ACUMULAT
1521,48
1994,34
492,75
2256,74
80
780
195

NOM
RVA
LH
EMJ
DN
VAK
RPR
AN

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:

Estat d'elaboració: Original

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

Origen: Origen administració

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

Classificador:Acta -

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

Objeccions

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,

733
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33b537c2f83e4816940fbfa5f1613c03001

De conformitat amb observacions3.

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
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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.
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 1.507,50 euros i 252,00 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. 220210006002.

Per tot això,

Estat d'elaboració: Original

Segon.- Autoritzar i disposar per import de 1507,50 euros a càrrec de la partida 340-23148001 i 252 euros a càrrec de la partida 340-231-48002 del vigent Pressupost Municipal
a favor de les següents famílies:

Origen: Origen administració

Partida 340-231-48001
REPRESENTANT
LEGAL

Classificador:Acta -
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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.

DNI

BENEFICIARI

DN

***5205*

DD

VAK

***1905**

RVR

L.H

***4653**

H.L.I

L.H

***8465**

H.L.Z

RVA

***1250**

GRR

RPR

***2838**

GRE

CENTRE
CENTRE
PIGMALIO
CENTRE
ATENEA
BERNAT DE
RIUDEMEIA
BERNAT DE
RIUDEMEIA
ESPORTS
MÀGICS
ACADEMIA
EL PI
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ACTIVITAT
REFORÇ
ESCOLAR
Reforç
escolar

PERIODE IMPORT
GENERABRIL
160
Juliolsetembre
80
CURS 21MATERIAL 22
60
CURS 21MATERIAL 22
60
CASAL
ESTIU
JULIOL
202,5
CASAL
ESTIU
JULIOL
100

RPR

***2838**

GRC

RPR

***2838**

GRJ

AN

****6132*

KD

EM.J

****3756*

B.M

EM.J

****3756*

B.A

ACADEMIA
EL PI
ACADEMIA
EL PI
XARXA
D'AMPAS
ACADÈMIA
EL PI
ACADÈMIA
EL PI

CASAL
ESTIU
CASAL
ESTIU
CASAL
ESTIU
CASAL
D’ESTIU
CASAL
D’ESTIU

CENTRE
FUTBOL
CLUB
ARGENTONA
FUTBOL
CLUB
ARGENTONA

ACTIVITAT PERIODE IMPORT

JULIOL

100

JULIOL

100

JULIOL
ESTIU
2021
ESTIU
2021

195
225
225

Partida: 340-231-48002

Estat d'elaboració: Original

BENEFICIARI

L.H

***8465**

H.L.I

L.H

***8465**

H.L.Z

FUTBOL

SET-DES
2021

126

FUTBOL

SET-DES
2021

126

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

de la

Origen: Origen administració

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. 2021/1357 de data 02/07/2021
“”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...)
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DNI

Vist que els centres corresponents han presentat la justificació de les ajudes concedides, vist
l’informe favorable de l’educadora social que diu:

735
Metadades

Url de validació
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INFORME DE SERVEIS SOCIALS
JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIONS ESCOLARS
Vista la instància número 2021/4679 presentada per ESCOLA ARGENTONA en que justifica les
prestacions escolars concedides en:

DNI

BENEFICIARI

SSM

***1674**

RSJ

DM

****2055*

DI

DM

****2055*

DM

Estat d'elaboració: Original

TH

****0675*

TI

HL

****0527*

SM

AER

***5425**

AFM

AER
OLE

***5425**
***2346**

AFM
MOM

Origen: Origen administració

OLE

***2346**

MOM

GS

****6318*

MA

GS

****6318*

MA

RVA

***12509*

GRR

RVA

***12509*

GRR
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REPRESENTANT
LEGAL

ACTIVITAT
COLONIES
ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
SORTIDES
PISCINA
ESCOLAR
SORTIDES
COLONIES
SORTIDES
ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
TOTAL
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Expedient administratiu número 2021/333 amb RES2021/299 de data 19/02/2021
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IMPORT
100
24,75
8,25
100
24,75
19,8
26
100
4.12
15
100
8,25
100
630.92



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 dins 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 favorable de la interventora de data 29 de juny de 2021,
Per tot això i en ús de les atribucions que em confereix l’article 21 LRBRL, vinc a decretar el
següent:

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

DNI

BENEFICIARI

SSM

***1674**

RSJ

DM

****2055*

DI

DM

****2055*

DM

TH

****0675*

TI

HL

****0527*

SM

AER

***5425**

AFM

AER
OLE

***5425**
***2346**

AFM
MOM

OLE

***2346**

MOM

GS

****6318*

MA

GS

****6318*

MA

ACTIVITAT
COLONIES
ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
SORTIDES
PISCINA
ESCOLAR
SORTIDES
COLONIES
SORTIDES
ESCOLARS
SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
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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:
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IMPORT
100
24,75
8,25
100
24,75
19,8
26
100
4.12
15
100

RVA

***12509*

GRR

RVA

***12509*

GRR

SORTIDES
ESCOLARS
COLONIES
ESCOLARS
TOTAL

8,25
100
630.92

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 630,92
€, 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.””

Estat d'elaboració: Original

Vist que els centres corresponents han presentat la justificació de les ajudes concedides, vist
l’informe favorable de l’educadora social que diu:

Origen: Origen administració

“2021/2018 /SERVEIS SOCIALS
INFORME DE SERVEIS SOCIALS
JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIONS ESCOLARS
Vista la instància número 2021/5241 presentada per ESCOLA BERNAT DE RIUDEMEIA en que
justifica les prestacions escolars concedides en:
Expedient administratiu número 2021/953
Expedient administratiu número 2021/1579
Expedient administratiu número 2021/1827

Classificador:Acta -
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“”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...)

amb RES2021/863 de data 05/05/2021
amb RES2021/1158 de data 11/06/2021
amb RES2021/1268 de data 21/06/2021

REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

AGM

***2742**

VAJM

SORTIDES

4.5

AGM

***2742**

VAJM

COLONIES

100
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IMPORT

CHM

****7435*

CHAIMAN

MATERIAL

42.75
72.75

CHM

****7435*

CHAIMAN

SORTIDES

CHM

****7435*

CHAIMAN

COLONIES

100

AO

****4166*

EW

MATERIAL

42.75

TOTAL

362.75

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 dins 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.

Estat d'elaboració: Original

Per tot això i en ús de les atribucions que em confereix l’article 21 LRBRL,
HE RESOLT:

Origen: Origen administració

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:

Classificador:Acta -
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Vist l’informe FAVORBALE de la interventora de data 29 de juny de 202.

REPRESENTANT LEGAL

DNI

BENEFICIARI

ACTIVITAT

AGM

***2742**

VAJM

SORTIDES

4.5

AGM

***2742**

VAJM

COLONIES

100

CHM

****7435*

CHAIMAN

MATERIAL

42.75

CHM

****7435*

CHAIMAN

SORTIDES

72.75
100
42.75

CHM

****7435*

CHAIMAN

COLONIES

AO

****4166*

EW

MATERIAL
TOTAL

IMPORT

362.75

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 362,75 €, 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
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Url de validació
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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. 2021/1361 de data 02/07/2021
“”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 diu:
“
2021/1896 /SERVEIS SOCIALS

Estat d'elaboració: Original

Vista la instància número 2021/4880 presentada per ERICA PALOMAR (ACADEMIA PIGMALIO)
que justifica les prestacions escolars concedides en:

Origen: Origen administració

Expedient administratiu número 2021/333 amb RES2021/299 de data 19/02/2021
Expedient administratiu número 2021/695 amb RES2021/433 de data 11/03/2021

Classificador:Acta -
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JUSTIFICACIÓ DE PRESTACIONS ESCOLARS

REPRESENTANT
LEGAL

DNI

BENEFICIARI

PDO

***0815**

CPC

DM

****2055*

DI

DM

****2055*

DM

ZEMA

****9293*

ZA

ACTIVITAT
REFORÇ
ESCOLAR
REFORÇ
ESCOLAR
REFORÇ
ESCOLAR
REFORÇ
ESCOLAR
TOTAL

740
Metadades

Url de validació

Codi Segur de Validació
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INFORME DE SERVEIS SOCIALS
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IMPORT
160
240
240
225
865

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 dins 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”
Vist l’informe favorable de la interventora de data 29 de juny de 2021,
Per tot això i en ús de les atribucions que em confereix l’article 21 LRBRL,

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració
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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

PDO

***0815**

CPC

DM

****2055*

DI

DM

****2055*

DM

ZEMA

****9293*

ZA

ACTIVITAT
REFORÇ
ESCOLAR
REFORÇ
ESCOLAR
REFORÇ
ESCOLAR
REFORÇ
ESCOLAR
TOTAL

IMPORT
160
240
240
225
865

Segon.- Reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 865 €, 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
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Url de validació
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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.””
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2. RECURSOS ECONÒMICS.2.1) Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic de l’escola bressol
del curs 2020-2021, alumnes CVP i XMX.
Es dóna compte de la següent proposta:

Estat d'elaboració: Original

En data 12 de novembre de 2020, la senyora A-PD amb NIF *****663F, mare de la nena C-VP,
ingressa l’import de 163,00 euros en concepte de preu públic del servei d’escola bressol de la
mensualitat del mes de juliol de 2021 (operació comptable 120200006331).

Origen: Origen administració

En data 12 de maig de 2021, la senyora A-PD amb NIF *****663F, sol·licita la baixa de l’escola bressol
per al curs 2020-2021 (GENTR 2021/3723).
En data 20 de maig de 2021, la tècnica d’educació conclou en el seu informe el següent:
“Informo favorablement en relació a la baixa de l’infant C.V.P de l’escola bressol municipal El
Bosquet pel curs 2020-2021, sent aquesta efectiva a partir del dia 31 de maig de 2021, segons
petició feta per la mare.
Per part d’aquesta regidoria, i segons estableix el Reglament de règim intern de les escoles bressol
municipals d’Argentona, no hi ha cap inconvenient per tal que es retorni a la interessada l’import de
la mensualitat del mes de juliol, fetes les comprovacions oportunes per part dels Serveis Econòmics
d’aquest Ajuntament.”
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Relació de fets

En data 8 d’abril de 2021, el senyor P-MM amb NIF *****945P, pare de la nena X-MX, ingressa l’import
de 163,00 euros en concepte de preu públic del servei d’escola bressol de la mensualitat del mes de
juliol de 2021 (operació comptable 120210002831).
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“”L’expedient número 2020/2282 es tramita en relació a les altes i baixes del servei
d’escola bressol municipal per al curs 2020-2021.

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
27/07/2021

Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

En data 31 de maig de 2021, el senyor P-MM amb NIF *****945P, sol·licita la baixa de l’escola bressol
per al curs 2020-2021 (GENTR 2021/4486).
En data 1 de juny de 2021, la tècnica d’educació conclou en el seu informe el següent:
“Informo favorablement en relació a la baixa de l’infant X.M.X de l’escola bressol municipal El
Bosquet pel curs 2020-2021, sent aquesta efectiva a partir del dia 31 de maig de 2021.
Per part d’aquesta regidoria, i segons estableix el Reglament de règim intern de les escoles bressol
municipals d’Argentona, no hi ha cap inconvenient per tal que es retorni a l’interessat l’import de la
mensualitat del mes de juliol, fetes les comprovacions oportunes per part dels Serveis Econòmics
d’aquest Ajuntament.”

En data 2 de juliol de 2021 en informe conjunt de tresoreria i intervenció, es conclou el
següent:
“D’acord amb tot l’exposat i vista la proposta de resolució que consta a l’expedient, s’informa de
conformitat i es proposa, a l’òrgan competent el següent:

Estat d'elaboració: Original

Fonaments de dret
Ordenança núm. 67 reguladora del preu públic del servei d’escoles bressols municipals.

Origen: Origen administració

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, pels quals es regulen les
devolucions d’ingressos derivades de la normativa de cada tribut i les devolucions
d'ingressos indeguts i l’article 73 de la mateixa Llei en que s’estableix la compensació
d’ofici dels deutes tributaris en període executiu.
L'article 71 i 72 de la Llei General Tributària i l’article 55 del Reglament general de
recaptació, estableixen que els deutes tributaris d'un obligat tributari podran extingir-se
total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a
favor del mateix obligat o que aquest ho podrà sol·licitar quan els deutes tributaris es
trobin tant en període voluntari com executiu.
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2. Retornar al senyor P-MM amb NIF *****945P l’import de 163,00 euros en concepte de preu
públic de la mensualitat de juliol de 2021 de la seva filla X-MX de l’escola bressol municipal El
Bosquet per al curs 2020-2021, amb motiu de baixa del servei.”

Per tant, d’acord amb tot l’exposat a la part expositiva i d’acord amb els informes d’educació,
tècnic de serveis econòmics i d’intervenció, a la Junta de Govern Local es proposa
l’adopció dels següents acords:

743
Metadades

Url de validació

Codi Segur de Validació

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

1. Retornar a la senyora A-PD amb NIF *****663F l’import de 163,00 euros en concepte de preu
públic de la mensualitat de juliol de 2021 de la seva filla C-PV de l’escola bressol municipal El
Bosquet per al curs 2020-2021, amb motiu de baixa del servei.

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
27/07/2021

Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

Primer.- Aprovar la devolució de l’import ingressat per les famílies següents en concepte
de preu púbic del servei d’escola bressol, mensualitat de juliol de 2021, amb motiu de
baixa del servei d’escola bressol:
Tercer

NIF

Infant

A-PD

*****663F

C-PV

P-MM

*****945P

X-MX

ENTRADA

2021/3723 de data 12 de
maig de 2021
2021/4486 de data 31 de
maig de 2021

Import

Partida

163,00 €

327-34200

163,00 €

327-34200

Les devolucions aprovades es faran amb càrrec al compte d’ingressos indicats en el
quadre i, concretament, l’usuari P-MM contra l’operació comptable 120210002831.
Segon.- Ordenar la devolució d’ingressos aprovats en el punt primer a favor dels
interessat que s’hi indiquen
Tercer.- Compensar l’import aprovat en l’acord anterior amb el deute contret amb
l’ORGT, d’acord amb l’informe de tresoreria per import de 66,32 euros i retornar l’import
restant de 96,68 euros a la interessada.

Estat d'elaboració: Original

2.2) Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic de l’escola bressol
del curs 2019-2020, alumnes C-PM i E-CS.

Origen: Origen administració

Es dóna compte de la següent proposta:
“”L’expedient número 2019/2278 es tramita en relació a les altes i baixes del servei
d’escola bressol municipal per al curs 2019-2020.
Relació de fets
1En data 9 d’agost de 2019, la senyora A-M amb NIF ******485D, mare de la nena C-PM,
ingressa l’import de 163,00 euros en concepte de preu públic del servei d’escola bressol de
la mensualitat del mes de juliol de 2020 (operació comptable 120190006487).
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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 3 de setembre de 2020, la senyora A-M amb NIF ******485D, mare de la nena CPM, sol·licita la baixa de l’escola bressol per al curs 2019-2020.
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Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades, la part que els interessa,
amb indicació dels recursos que pot presentar en contra així com el seu termini i notificar
als serveis d’intervenció-tresoreria i al departament d’educació.””
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Signatura 2 de 2
27/07/2021

Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

En data 9 d’agost de 2019, la senyora Y-SG amb NIF ******638X, mare del nen E-CS,
ingressa l’import de 163,00 euros en concepte de preu públic del servei d’escola bressol de
la mensualitat del mes de juliol de 2020 (operació comptable 120190006480).
En data 4 de setembre de 2020, el Sr. C-CL pare del nen E-CS, sol·licita la baixa de l’escola
bressol per al curs 2019-2020.
En data 1 de juny de 2021, la tècnica d’educació informa el següent (anonimitzades les
dades):
“Informe tècnic inicial de data 15 de juliol de 2020.
Segon informe tècnic de 30 de juliol de 2020.
Informo d’altres demandes rebudes.
Antecedents
En data 10 de juny de 2020 el Regidor d’Educació Quim Perejoan, envia carta totes les famílies
de les escoles bressol municipals on entre d’altres comunica que: “ es retornarà la quota del
mes de juliol a les famílies mb infants de 2-3 anys que no assisteixin a l’escola i ho demanin
per instància.”
Adjunto la tercera relació

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

Data

Sol.licita

Fill/a

5299/2020

03/09/2020

A.M

C.P

5342/2020

04/09/2020

C.C.L.

E.C.S.

EBM

CARGOL TREU
BANYA
CARGOL TREU
BANYA

La qual cosa informo als efectes procedents.”
En data 2 de juliol de 2021 en informe conjunt de tresoreria i intervenció, es conclou el
següent (anonimitzades les dades):
“D’acord amb tot l’exposat i vista la proposta de resolució que consta a l’expedient, s’informa
de conformitat el següent:
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Registre
d’entrada

1. Retornar a la senyora A.M. *****485D l’import de 163,00 euros en concepte de preu
públic de la mensualitat de juliol de 2020 de la seva filla C-PM de l’escola bressol
municipal Cargol Treu Banya per al curs 2019-2020, amb motiu de baixa del servei.
2. Retornar a la senyora Y.S.G *****638X l’import de 163,00 euros en concepte de
preu públic de la mensualitat de juliol de 2020 del seu fill E-CS de l’escola bressol
municipal Cargol Treu Banya per al curs 2019-2020, amb motiu de baixa del servei.”
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DEMANDES DE DEVOLUCIÓ DE LA MENSUALITAT DEL MES DE JULIOL 2020.
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Miriam Tenas i
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Signatura 2 de 2
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Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

Fonaments de dret
Ordenança núm. 67 reguladora del preu públic del servei d’escoles bressols municipals.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, pels quals es regulen les
devolucions d’ingressos derivades de la normativa de cada tribut i les devolucions
d'ingressos indeguts i l’article 73 de la mateixa Llei en que s’estableix la compensació
d’ofici dels deutes tributaris en període executiu.
L'article 71 i 72 de la Llei General Tributària i l’article 55 del Reglament general de
recaptació, estableixen que els deutes tributaris d'un obligat tributari podran extingir-se
total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a
favor del mateix obligat o que aquest ho podrà sol·licitar quan els deutes tributaris es
trobin tant en període voluntari com executiu.
Per tant, d’acord amb tot l’exposat a la part expositiva i d’acord amb l’informe favorable
d’educació i l’informe favorable d’intervenció, a la Junta de Govern Local es proposa
l’adopció dels següents acords:

Estat d'elaboració: Original

NIF
*****485D

Infant
C-PM

Y.S.G.

*****638X

E-CS

ENTRADA
2020/5299 de data 3 de
setembre de 2020
2020/5342 de data 4 de
setembre de 2020

Partida
325-34200

163,00 €

325-34200

Origen: Origen administració

Segon.- Ordenar la devolució d’ingressos aprovats en el punt primer a favor dels
interessats que s’hi indiquen
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades, la part que els interessa,
amb indicació dels recursos que pot presentar en contra així com el seu termini i notificar
als serveis d’intervenció-tresoreria i al departament d’educació.””
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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Import
163,00 €

Les devolucions aprovades es faran amb càrrec al compte d’ingressos indicats en el
quadre.
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Primer.- Aprovar la devolució de l’import ingressat per les famílies següents en concepte
de preu púbic del servei d’escola bressol, mensualitat de juliol de 2020, amb motiu de
baixa del servei d’escola bressol:

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
27/07/2021

Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

3.1) Subvenció nominativa, Creu Roja mitjançant Conveni 2021
Es dóna compte de la següent proposta:
“”Vista la petició formulada per l’entitat ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA A
ARGENTONA-DOSRIUS-ÒRRIUS amb NIF Q2866001G per tal que li sigui concedida una
subvenció per col·laborar en el foment de les activitats socials que realitza la Creu Roja a
Argentona, per l’any 2021.
De conformitat amb el que disposa l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament
d’Argentona aprovada pel Ple Corporatiu de data 7 de març de 2016 i que es considera
aprovada definitivament publicant-se íntegrament al BOPB en data 6 de juny de 2016 i
vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del
Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Vist l’esborrany del conveni a subscriure entre l’entitat ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU
ROJA A ARGENTONA-DOSRIUS-ÒRRIUS i l’Ajuntament d’Argentona, per l’any 2021.

Estat d'elaboració: Original

Vist l’informe desfavorable de l’enginyer emès en data 28 de juliol de 2020, conforme
l’edifici municipal de la Velcro:

Origen: Origen administració

“S’informa desfavorablement d’acord amb l’incompliment en matèria de seguretat dels següents vectors i ja indicat en
diferents prèvies per part de l’anterior enginyer municipal Xavier Valls Planas, de l’empresa amb contracte vigent sobre
els sistemes de prevenció i extinció d’incendis Catalana de Seguretat i Comunicacions SL , l’informe de condicionants
de seguretat i actualització del Pla d’Emergència (PEM) de l’edifici de la Velcro, a l’empresa amb tècnics competents
en plans d’autoprotecció d’acord amb el AdEdMA Consultoria i Serveis SL d’acord amb l’article 5 del DECRET
30/2015 i el tècnic que subscriu l’informe que avalen aquestes deficiències:
-L’actual càrrega de foc és excessiva i ha de ser retirada de l’edifici tal i com detallen els punts anteriors de l’informe.
Així també obliga a fer el trasllat de materials i d’entitats de manera immediata.
-L’edifici no disposa de les sectoritzacions d’incendi adequades i cal compartimentar en sectors independents. Tampoc
es disposa dels vestíbuls d’independència d’acord amb el marc normatiu.
-Els sistemes d’extinció d’incendis són insuficients. L’edifici no disposa del sistema d’extintors ni boques d’incendi (
BIES) , per les quals hauria de disposar de subministrament d’aigua, llums d’emergència , sistemes de detecció
d’incendis i sistemes manuals d’alarma d’incendi. L’edifici no compleix amb els requeriments mínima de CTE segons
l’aprovació pel Reial Decret 732/2019 i segons el Reglament de Seguretat en contra incendis en establiments industrials
(RSCIEI) aprovat en el Reial Decret 2267/2004.”
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Vist l’informe jurídic desfavorable emès per la Cap del Negociat de Serveis Personals i la
Secretària municipal, de data 28 de juny de 2021.

Vist l’informe, amb objecció no suspensiva, emès per la interventora municipal en data 2
de juliol de 2021.
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Vista la memòria política de data 18 de juny de 2021, vista la memòria tècnica de la Cap
d’Unitat de Serveis Socials de data 15 de juny de 2021.

Signatura 1 de 2
Miriam Tenas i
Camps

Signatura 2 de 2
27/07/2021

Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

Vist que per resolució d’alcaldia de data 15 de juny i la resolució d’alcaldia de data 3 d’agost
de 2020, es van modificar el règim de delegacions de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern
Local. En matèria d’hisenda i de gestió econòmica financera es delega, entre altres, la
competència per la concessió de subvencions amb càrrec a partides consignades en el
pressupost (nominatives) a favor de la Junta de Govern Local.
Vist el què disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector
públic:
Article 10. Avocació.
1. Els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el coneixement d’un o diversos afers la
resolució dels quals correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius
dependents, quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin
convenient.
En els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, el
coneixement d’un afer pot ser avocat únicament per l’òrgan delegant.
2. En tot cas, l’avocació s’ha d’efectuar mitjançant un acord motivat que s’ha de notificar als
interessats en el procediment, si n’hi ha, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final
que es dicti.
Contra l’acord d’avocació no es pot interposar cap recurs, tot i que es pot impugnar en el que, si
s’escau, s’interposi contra la resolució del procediment.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

L’Ajuntament d’Argentona també atorga a la Creu Roja subvenció en espècies que es
concreta en la utilització gratuïta d’una part de l’equipament de la Velcro. La utilització
dels espais estarà subjecte a la normativa legal vigent, i la Creu Roja serà responsable de
tots els danys i perjudicis que es causin a les instal·lacions, i/o usuaris, durant aquesta
utilització.
L’esmentada subvenció en espècies per l’ocupació gratuïta (cessió a precari i temporal),
actualment està valorada en:
- 10.702,8 € euros, corresponen a l’espai de la Velcro.
Bo i l’aportació, l’Ajuntament no serà en cap cas responsable dels actes/activitats i serà
Creu Roja a qui correspondrà la plena responsabilitat com a promotora privada de
l’activitat d’acord amb legislació vigent.
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Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’entitat ASSEMBLEA LOCAL DE LA
CREU ROJA A ARGENTONA-DOSRIUS-ÒRRIUS per un import de 23.000 €, dedicada a
finançar i fomentar l’organització d’activitats 2021 a Argentona.
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’entitat ASSEMBLEA
LOCAL DE LA CREU ROJA A ARGENTONA-DOSRIUS-ÒRRIUS i l’Ajuntament d’Argentona, per
l’any 2021, que s’adjunta a la següent proposta.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa a favor de l’entitat ASSEMBLEA LOCAL DE LA
CREU ROJA A ARGENTONA-DOSRIUS-ÒRRIUS per import 23.000 euros amb càrrec a
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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
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Secretària

Pere Espelt i
Lleonart

28/07/2021

Alcalde acctal.

l’aplicació 340-231-48904 del vigent pressupost municipal, per fer front a la subvenció
que s’atorga.
El pagament d’aquest import es farà efectiu de la següent manera:
- Un únic pagament avançat de 23.000€ corresponent als 100% de la subvenció, un cop
aprovat i formalitzat el conveni per ambdues parts.
Quart.- Reconèixer l’obligació del pagament avançat per import de 23.000 euros
corresponent al 100% de la subvenció concedida a l’entitat ASSEMBLEA LOCAL DE LA
CREU ROJA A ARGENTONA-DOSRIUS-ÒRRIUS, un cop aprovat i formalitzat el conveni per
ambdues parts, i ordenar-ne el pagament.
Cinquè.- Remetre a la Base de dades nacional de subvencions la informació sobre la
convocatòria i concessió en els termes establerts en l’article 20.8 de la LGS.
Sisè.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns i al Serveis
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat.””
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

“”Vist l'expedient 1404/2021 tramitat a instàncies del Sr. FRANCESC MINGUILLON, per a la
realització d’una rasa de dimensions 3 m x 0.5 m x 2 m per a la connexió al clavegueram
al carrer Lluis Bonet i Garí , núm. 1+9, d’Argentona, segons documentació presentada en
data 26 d’ abril de 2021.
En data 6 de maig de 2021, la tècnica de serveis i manteniment de la via pública ha emès
informe, referent a la connexió al clavegueram, que es reprodueix parcialment a
continuació:
“INFORME TÈCNIC CONNEXIÓ CLAVEGUERAM – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA
Emplaçament: Carrer Lluís Bonet i Garé, 19
Núm. Expedient
1404/2021
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4.1) Concessió llicència rasa per connexió clavegueram – 2021/1404-2

Vista la documentació aportada relativa a la llicència d’obertura de rasa de dimensions 3
m x 0.5 m x 2 m per a connexió de l’escomesa de clavegueram situada al carrer Lluís
Bonet i Garí, 19 a nom de Francesc Minguillon Carreras, corresponents a les obres
d’edificació nova amb expedient 1482/2019, la tècnica que sotasigna informa
favorablement amb les següent condicions:
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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 700 €.”
En data 10 de maig de 2021, l’assessora jurídica ha emès informe, que es reprodueix
íntegrament a continuació:

Estat d'elaboració: Original

relació amb l’expedient de referència, emeto el següent

Origen: Origen administració

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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Carme Muñoz Pérez, Tècnica d´Administració Especial de l’Ajuntament d’Argentona, en

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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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:
Primer.- Atorgar llicència municipal d’obres al Sr. FRANCESC MINGUILLON CARRERAS, per
a la realització d’una rasa de dimensions 3 m x 0.5 m x 2 m per a la connexió al
clavegueram al carrer Lluis Bonet i Garí, núm. 19, d’Argentona, segons documentació
presentada en data 26 d’ abril 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 subjecte a les següents
condicions indicades pels serveis tècnics municipals:
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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 700,00€.
Relació de bancs on podeu fer l’ingrés de la fiança:
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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..
 Les terres resultants de l’excavació i que s’utilitzaran 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.
 En el cas d’afectar al vial 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 de vial 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 longitudinalment d’un
metre més a partir del límit superior i 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.
 En cap cas es podrà començar en divendres les obres que s'autoritzin.
 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.
 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
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Estat d'elaboració: Original
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Segon.- Confirmar l’autoliquidació tributària practicada en data 6 de maig 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’autoliquidació tributària practicada en data 6 de maig de 2021 en concepte de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 80 euros, segons l’ordenança
fiscal núm. 4a nom del Sr. FRANCESC MINGUILLON CARRERAS amb DNI número
***2702**.
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Tercer.- 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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telèfon de contacte. S'haurà d'avisar als serveis tècnics de l'Ajuntament a l'inici de les
taques de connexió i abans de tapar la rasa per a que es doni el vist-i-plau a la
connexió. En cas de no avisar els serveis tècnics poden exigir que es tornin a obrir les
rases.
Es compliran les determinacions de l’Ordenança Municipal reguladora de la Normativa
de Serveis i les condicions generals i prescripcions tècniques per l’obertura de rases
adjuntades a la sol·licitud.
El clavegueró pertany a l'immoble pel que tant l'execució com el manteniment
posterior pertany als propietaris que resten connectats a la xarxa de sanejament
municipal.
En les escomeses a la xarxa municipal s’ha de tenir en compte que les aigües residuals
es separaran de les aigües pluvials. Allà on existeixi doble xarxa municipal s'hauran de
realitzar dues connexions excepte en aquelles urbanitzacions on existeixi escomeses
dintre de parcel·la on obligatòriament s'hauran de realitzar les connexions als
registres existents dintre de la parcel·la. On només existeixi xarxa d'aigües residuals la
totalitat d'aigües pluvials s'abocaran directament als vials. Les aigües que provenen de
piscines es consideren aigües residuals així com les aigües que provenen d'excés de
recs. Qualsevol connexió d'aigües pluvials a la xarxa d'aigües residuals serà anul·lada.
En referència a les condicions tècniques de les escomeses, es recomana un diàmetre
mínim de 200 mm i que el pendent mínim sigui del 2%. Per a conjunts de vivendes
unifamilars o similars s'estudiaran els cabals a desguassar. El clavegueró ha de ser
totalment estanc i no s'han de produir fuites ni filtracions. En cap cas es permetrà que
els claveguerons discorrin superficialment i siguin visibles. La connexió a la xarxa de
clavegueram municipal es formarà realitzant un tall net sense fissurar ni esquerdar la
conducció municipal, es formarà un junt totalment estanc a la intersecció. En cap cas
el clavegueró haurà de penetrar dintre de la conducció municipal. El recorregut en
planta del clavegueró particular en la via pública s’executarà de manera que formi un
angle de 45º a 60º respecte a l’eix de la xarxa general de clavegueram.
És molt recomanable deixar un registre per a futures neteges del clavegueró particular
coincidint amb el sifó general. Aquest registre es realitzarà sempre dintre de la
propietat particular.
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Quart.- 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 LLICÈNCIA.
Cinquè- 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.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, als serveis d’Intervenció i de
Tresoreria d’aquest ajuntament.””
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No se’n formula cap.
5. PRECS I PREGUNTES.-
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No se’n formula cap.
I no havent-hi res més per tractar, d’ordre de la presidència s’aixeca la sessió a les 17:19
hores, en el lloc i data UT-SUPRA que com a secretària, en certifico.
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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.
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