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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 2 de març de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

ALCALDIA 

- Decret núm. 325/2018 de data 21 de febrer de 2018 

Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educador  Social de 
l'Ajuntament un seguit de sol·licituds d'ajuts econòmics, autoritzar, disposar i 
reconèixer l’ obligació  per l’import  de 77,06 euros a favor de les famílies, amb 
càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal. 

- IN 2018-147 Errada material prestacions escolars 

- Rectificar un errada material patida en l’acord aprovat per la Junta de Govern 
Local de dia 16 de febrer de 2018. 

 

URBANISME 

- Aprovació renuncia llicència d’obres exp. 2017/231 

Aprovar ua renúncia de la llicència d'obres per a la excavació i col·locació d’una 
piscina de polièster. 
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ASSUMPTES COMPETÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ 
PLENÀRIA 

- Pròrroga del contracte de serveis de manteniment de l’equipament informàtic, 
telefonia IP i Wimax de l’Ajuntament d’Argentona 

Prorrogar de comú acord amb l’adjudicatària, BYTEMASTER SERVICIOS 
INFORMATICOS, S.A., amb NIF A60553955, el contracte de serveis de manteniment 
de l’equipament informàtic, telefonia IP i Wimax de l’Ajuntament d’Argentona, des 
de l’11 de juny de 2018 a l’11 de juny de 2019, ambdós inclosos. 

- Rectificació d’errades materials existents en l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 16 de febrer de 2018 relatiu a la segona pròrroga del contracte de serveis 
de manteniment d’instal·lacions dels equipaments municipals i control energètic 

Rectificar una errada material existent en punt segon de l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 16 de febrer de 2018. 

- Aprovació definitiva del projecte executiu per l’enderroc de l’edifici del mercat de 
la Plaça de Vendre i adequació de l’espai per a la instal·lació de construccions 
temporals 

Aprovar definitivament el projecte executiu per l’enderroc de l’edifici del mercat de 
la Plaça de Vendre i adequació de l’espai per a la instal·lació de construccions 
temporals, corregint l’errada material relativa a l’import, de manera que el 
pressupost total del mateix ascendeix a 113.432,18 euros (IVA inclòs). 

 

PROPOSTES URGENTS 

- Aprovació certificació tercera del projecte obres incloses en el projecte executiu 
de la subfase 2.2 (actuacions en l’envoltant exterior) de la Fase II del projecte 
executiu de la rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch 

Aprovar la certificació tercera i liquidació de les obres incloses en el projecte 
executiu de la subfase 2.2 (actuacions en l’envoltant exterior) de la Fase II del 
projecte executiu de la rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch, per un import de 
226.849,48€, autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivades de 
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l’anterior acord a càrrec de l’aplicació pressupostària 315-336-68200 del vigent 
pressupost municipal, i ordenar el pagament de la factura F/2017/4238 de data 29 
de desembre de 2017. 

- Aprovació certificació única i liquidació de les obres d’enderroc de construccions 
a l’equipament municipal del carrer Ignasi Barraquer de Les Ginesteres 

Aprovar la certificació única de les obres d’enderroc de construccions a 
l’equipament municipal del carrer Ignasi Barraquer de Les Ginesteres, presentada 
per la empresa EXCAVACIONS ILURO SL, per un import de 43.499,26€ (IVA inclòs), 
autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivades de l’anterior acord a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 411-337-63200 del pressupost vigent, i ordenar 
el pagament de la factura número   F/2018/217   1-17118 de data 31 de Desembre 
de 2017.  

 - Aprovació certificació última i de liquidació de les obres incloses en la memòria 
valorada de l’adequació interior del pavelló Lot-1 Cistelles 

Aprovar la certificació última i de liquidació de les obres incloses en la memòria 
valorada de l’adequació interior del pavelló Lot-1 Cistelles, per un import de 
15.494,05 euros (21 % IVA inclòs), autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions 
derivades de l’anterior acord a càrrec de l’aplicació pressupostària 330-342-62301 
del pressupost vigent, i ordenar el pagament de la factura  número FE18 46  de 
data 23 de febrer de 2018. 
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