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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió extraordinària i urgent de data 3 de novembre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

Aprovació del padró del servei de teleassistència, exercici 2017 

Primer.- Aprovar inicialment i, en el supòsit de què en el tràmit d' informació 
pública no es presentessin reclamacions, definitivament, el padró del servei de 
teleassistència per a l’exercici 2017, per un import total de 13.008,90 euros. 

Segon.- El preu públic per al Servei de Teleassistència domiciliària s’exigirà a 
trimestres vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada 
segon mes natural transcorregut el trimestre en el que s’ha prestat el servei. 

Tercer.- Sotmetre el padró al tràmit d’informació pública durant el termini de vint 
diez naturals, comptats a partir de deu dies abans del primer dia d’inici del període 
de cobrament mitjançant publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i 
per mitjans electrònics de l’Ajuntament d’Argentona. Establir, com a primer dia de 
cobrament, el 10 de novembre de 2017. 

 

Fraccionament taxa ocupacio via pública taules i cadires 

Primer.- Atorgar el pagament fraccionat en 18 mensualitats de la taxa emesa en 
concepte d’ocupació de la via pública amb taules i cadires per un import total de 
1.248,69 Euros i establir un quadre de pagaments. 

Segon.- El pagament es farà per càrrec bancari. 

Tercer.- Donar compte del present acord a la persona interessada i als serveis de 
Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. 

 

 

URBANISME 

Llicències d’obres exp. 64 2017 

Primer.- Concedir llicència d'obres per a la reparació de la cornisa d’un edifici. 

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 contingudes a la llicència a les condicions 



 
 

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

 

2 

generals que s'adjunten a la present llicència, amb un seguit de condicions 
especifiques. 

 

Llicències d’obres exp. 231 2017 

Primer.- Concedir llicència d'obres. 

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 contingudes a la llicència a les condicions 
generals que s'adjunten a la present llicència, amb un seguit de condicions 
especifiques. 

Tercer.- Advertir a la persona interessada que la liquidació tributària derivada 
d’aquesta resolució s’aprovarà de manera independent i es notificarà en el 
moment oportú donat que pel Ple Corporatiu en sessió de data 14 de desembre 
de 2007 es va delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara d’allò previst a 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les funcions de liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa 
per expedició de documents administratius, llicències municipals d’obres i plaques 
d’obres. 

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 


