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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 23 de febrer de 2018 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

- Decret núm. 262/2018 de data 12 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 per 
l’import de 1135 euros a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-
48000 del vigent Pressupost Municipal. 

- Decret núm. 279/2018 de data 14 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 1187,31 euros a favor de les famílies, amb 
càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal. 

- Bonificació del preu públic per realització d’activitats per part de la Regidoria 
d’Esports, Escola Esportiva curs 2017-2018 

Concedir la bonificació del preu públic per la realització d’activitats per part de la 
Regidoria d’Esports (Escola esportiva 2017-2018), d’acord amb la puntuació 
obtinguda i el barem establert a l’ordenança núm. 68. 

- Bonificacions del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol municipal 
per al curs 2017-2018 

Concedir a uns determinats alumnes les bonificacions del preu públic per la 
prestació del servei d’escola bressol municipal per al curs 2017-2018, exercici 2018, 
d’acord amb la puntuació obtinguda i el barem establert a l’ordenança núm.67. 
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RECURSOS HUMANS 

- Aprovació de la indemnització per raó del servei a la regidora de festes el dia 13 
de gener de 2018 i amb motiu de la Festa Major d’Hivern 2018 

APROVAR les despeses en concepte d’indemnització per raó del servei per import 
de 75,35 €, a càrrec de la partida 100-912-23001 del vigent pressupost municipal, 
sol·licitada per la regidora de festes d’aquesta corporació d’acord amb allò que 
estableix l’article 27 de les bases d’execució del pressupost vigent de l’Ajuntament 
d’Argentona per a l’exercici 2018. 

 

URBANISME 

- Aprovació llicència d’obres exp.2017/1890 

Concedir llicència d'obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 

- Aprovació inicial projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a la 
legalització de l’ús de centre assistencial que es desenvolupa en la finca del Veïnat 
de Clarà número 18 (Can Calau) 

Aprovar inicialment el projecte d’actuació especifica en sòl no urbanitzable per a la 
legalització de l’ús de centre assistencial que es desenvolupa en la finca del Veïnat 
de Clarà número 18 (Can Calau) i remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona còpia íntegre de l’expedient i certificat dels presents acords per a la seva 
aprovació definitiva. 

 

MEDI AMBIENT 

- Aprovació de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d’Argentona per a 
activitats,  actuacions o programes de suport en l’àmbit de medi ambient, per a 
l’any 2017 

Aprovar la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d’Argentona, que 
s’ajustarà a les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A FINANÇAR PROJECTES I/O 
ACTIVITATS,  en l’àmbit de medi ambient, aprovades per Decret d’Alcaldia de data 
10 d’agost de 2017, per a les despeses executades i pagades durant l’exercici 2017. 
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- Aprovació conveni de cooperació, en l’àmbit d’actuacions per a la prevenció i 
extinció d’incendis forestals entre l’Ajuntament d’Argentona i l’Agrupació de 
Defensa Forestal Serra de Marina 

Aprovar el model de conveni de cooperació, en l’àmbit d’actuacions per a la 
prevenció i extinció d’incendis forestals entre l’Ajuntament d’Argentona i 
l’Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina, per al 2017, autoritzar i disposar 
la despesa derivada dels presents acords pel que fa a l’exercici 2017, amb càrrec a 
la partida 440-170-48902 del vigent pressupost, i facultar a l’Il·ltre. Sr. Alcalde per a 
la signatura del conveni, amb l’Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina. 

 

ESPAI PÚBLIC 

- Aprovació preus contradictoris del contracte del servei de manteniment 
instal·lacions dels equipaments municipals i control energètic 

Aprovar d’un llistat de preus contradictoris. Aquests preus inclouran, el personal, 
les feines, vehicles, materials, productes, estris previstos en el plec de 
prescripcions tècniques, a més, l’Ajuntament satisfarà l’IVA corresponent. 

- Alta llicència de gual 2154/2017 

Concedir llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 
metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 
69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

- Llicència de gual 52/2018 

Concedir llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 
metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 
69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

- Llicència de gual 106/2018 

Concedir llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 
metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 
69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

- Llicència de gual 107/2018 

Concedir llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 
metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 
69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 
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- Llicència de gual 108/2018 

Concedir llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 
metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 
69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

- Llicència de gual 127/2018 

Concedir llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 
metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 
69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

- Baixa de llicència de gual 1863/2017 

Donar de BAIXA AL GUAL PERMANENT amb efectes a partir del dia 1 de març de 
2018. 

 

ASSUMPTES COMPETÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ 
PLENÀRIA 

- Pròrroga del contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i transport de 
residus municipals de la vila d’Argentona 

Prorrogar de comú acord amb l’adjudicatària, l’ARCA DEL MARESME EMPRESA 
D’INSERCIÓ, S.L.L., amb NIF B61517439, el contracte de serveis de neteja viària i de 
recollida i transport de residus municipals de la vila d’Argentona, des de  l’11 de 
juliol de 2018 a l’11 de juliol de 2019, ambdós inclosos. 

- Pròrroga del contracte del servei de manteniment de la jardineria i dels espais 
verds públics urbans d’Argentona 

Prorrogar de comú acord amb l’adjudicatària, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A., amb NIF A28037224, el contracte del servei de manteniment de 
la jardineria i dels espais verds públics urbans d’Argentona, des del 9 de març de 
2018 al 9 de març de 2019, ambdós inclosos. 
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PROPOSTES URGENTS 

- Aprovació inicial del projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a 
l’autorització d’un centre d’ensinistrament de gossos a la parcel·la número 54 del 
polígon 3 d’Argentona (Can Coll de Bocs) 

Aprovar inicialment el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a 
l’autorització d’un centre d’ensinistrament de gossos a la parcel·la número 54 del 
polígon 3 (Can Coll de Bocs). 

- Aprovació llicència d’obres exp. 2017/170 

Concedir llicència d'obres per a la substitució de la teulada corresponent als 
cossos principals de la masia i forjats, construcció d’un muntacàrregues i d’una 
escala per comunicació entre la planta baixa i la planta primera de la masia situada 
al Veïnat de Clarà número 6. 
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