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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió extraordinària de data 3 d’agost de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Atorgar un ajut econòmic a un seguit de famílies per a poder fer front a les despeses de 

les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l’import de 2.790,70 € a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-

48001 del vigent Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la presentació  

de la justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari, donar compte 

de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local i notificar els anteriors 

acords als interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona.  

- Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors Socials de 

l’Ajuntament unes sol·licituds d’ajuts econòmics, autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació 

per import de 1.368,21 € amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent Pressupost 

Municipal, segons justificació adjunta a favor de les famílies, ordenar el pagament dels 

ajuts aprovats a l’anterior acord, donar compte de la resolució en la sessió següent de la 

Junta de Govern Local i notificar els anteriors acords als interessats i als Serveis Tècnics i 

Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona.  

- Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors Socials de 

l’Ajuntament unes sol·licituds d’ajuts econòmics, autoritzar i disposar i l’import de 333,10 € 

a favor dels alumens, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent Pressupost 

Municipal, ordenar el pagament dels ajuts aprovats a l’anterior acord, donar compte de la 

resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local i notificar els anteriors acords als 

interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona.  

- Atorgar un ajut econòmic a un seguit de famílies per a poder fer front a les despeses de 

les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l’import de 354,00 € a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 

del vigent Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la presentació  de la 

justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari, donar compte de la 
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resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local i notificar els anteriors acords als 

interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona.  

- Atorgar un ajut econòmic a un seguit de famílies per a poder fer front a les despeses de 

les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l’import de 575,40 € a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 

del vigent Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la presentació  de la 

justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari, donar compte de la 

resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local i notificar els anteriors acords als 

interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona.  

- Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors Socials de 

l’Ajuntament unes sol.licituds d’ajuts econòmics, autoritzar i disposar i l’import de 1.750,50 

€ amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent Pressupost Municipal, ordenar el 

pagament dels ajuts aprovats a l’anterior acord, donar compte de la resolució en la sessió 

següent de la Junta de Govern Local i notificar els anteriors acords als interessats i als 

Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona.  

- Atorgar un ajut econòmic a un seguit de famílies per a poder fer front a les despeses de 

les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l’import de 701,00 € a favor dels alumnes, amb càrrec a la partida 340-231-48001 

del vigent Pressupost Municipal, requerir a les entitats relacionades la presentació  de la 

justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari, donar compte de la 

resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local i notificar els anteriors acords als 

interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Concedir una llicència d'obres per a la reforma interior d’un habitatge. 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, d’acord amb unes 

condicions, 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 
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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 i notificar aquesta resolució als interessats i 

a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar inicialment, i si en el tràmit d’informació pública no es presenten al.legacions o 

reclamacions, definitivament, el projecte tècnic per la reforma interior dels lavabos del 

Centre Obert del Cros redactat per l’arquitecte tècnic municipal amb un pressupost total de 

17.998,50 € IVA inclòs, i sotmetre l’esmentat projecte al tràmit d’exposició pública durant el 

termini de 30 dies hàbils, mitjançant un edicte al BOP, i a la Seu electrònica municipal. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Excloure l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA del procediment de licitació 

per l’adjudicació de les obres incloses en el projecte executiu de la fase 2.2 de la fase II del 

projecte executiu de la rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch, ja que d’acord amb la 

clàusula 12ena del Plec de clàusules administratives que regeixen aquest procediment, al 

no haver aportat la documentació requerida amb caràcter previ a l’adjudicació, cal 

entendre que ha retirat la seva oferta, requerir a NOVANTIA INTEGRAL, SA., com a següent 

empresa millor classificada, perquè, dins del termini de cinc dies hàbils, a comptar del 

següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació requerida, 

advertir a NOVANTIA INTEGRAL, SA que si no es complimenta adequadament el 

requeriment en el termini assenyalat, s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta, i en 

aquest cas s’ha de procedir a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per 

l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, comunicar aquest acord als licitadors i 

donar-ne compte a la propera sessió de la Comissió Informativa, donar trasllat d’aquesta 

resolució als departaments de serveis territorials i serveis generals, als efectes de tramitar, 

si fa el cas, el corresponent expedient de reclamació de danys i perjudicis per manca de 

formalització per causes imputables al licitador que ha retirat la seva, i donar trasllat 

d’aquesta resolució al departament econòmic als efectes adients. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 


