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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió extraordinària i urgent de data 15 de desembre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

ALCALDIA 

Modificació de l’ Ordenança número 21 reguladora del preu públic per la prestació 
del servei d’activitats per part de la regidoria de serveis socials 

PRIMER.- Modificar l’article 6.b) de l’Ordenança número 21 reguladora del preu 
públic per la prestació de serveis per part de la regidoria de serveis socials, que 
dirà: 

b) Servei de Teleassistència Domiciliària €/mes 

TIPUS A 7,44 € 

TIPUS B 1,10 € 

TIPUS C 0,55 € 

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i els 
interessats interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del mateix 
ordre del Tribunal Superior de Justícia dins el termini de dos mesos des del dia 
següent a la publicació. 

 

Modificació ordenança número 71 reguladora preu públic reguladora del preu 
públic d'activitats de joventut 

PRIMER.- Aprovar el següent Text Regulador del Preu Públic per la prestació de 
Joventut. 

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i els 
interessats interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del mateix 
ordre del Tribunal Superior de Justícia dins el termini de dos mesos des del dia 
següent a la publicació. 

 

Revisió de preus del contracte de manteniment i conservació zones verdes 

Primer.- Revisar el preu del contracte de serveis pel manteniment de la jardineria i 
neteja d’espais verds públics urbans adjudicat per acord de la Junta de govern local 
en sessió celebrada el 19 de febrer de 2014 a l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas SA d’acord amb el 85% de la variació experimentada 
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per IPC aprovat per l’INE corresponent al període de març de 2016 a març de 2017, 
de la forma següent: 

 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les diferències dels preus 
mensuals facturats per l’empresa adjudicatària des del 9 de març de 2017 i fins a la 
data d’aprovació del present acord amb el següent desglossament: 

 
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar crèdit suficient i adequat en els 
exercicis futurs per fer front a l’import derivat de la revisió de preus. 

Quart.- Dels precedents acords se’n donarà compte als interessats i als Serveis de 
Tresoreria – Comptabilitat, als efectes escaients. 

 

Acceptació de la subvenció associada al préstec sol·licitat dins el Programa de 
Crèdit Local de la Diputació de Barcelona 

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada dins el Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona per import de 35.133,37 Euros destinat a subsidiar els 
interessos del préstec. 

Segon.- Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu 
import íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit. 

Tercer.- Aprovar el conveni-tipus regulador del préstec concedit dins el Programa 
de Crèdit Local destinat a subsidiar el tipus d’interès segons el text que s’estableix 
a l’annex1. 

Quart.- Notificar l’acord anterior a la Diputació de Barcelona, Servei de 
Programació i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona, als efectes 
procedents. 

 



 
 

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

 

3 

IN 1734-2017 Relació de despeses 2017-27 

Primer.- Aprovar la relació adjunta de crèdits i factures núm. 2017/27 amb les 
quanties i amb càrrec a les partides pressupostàries relacionades en el document 
adjunt. 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) per un import total de 
184.919,61€, a favor dels tercers i pels conceptes relacionats en els documents 
adjunts. 

Tercer.- Reconèixer l’obligació (O) per un import total de 220.695,48€, a favor dels 
tercers i pels conceptes relacionats en els documents adjunts. 

Quart.- Deixar sense efecte l’ADO l’ADO 220170002492 (núm. factura 
SM1807/1000833 data 19.12.2016) i l’ADO 220170002493 (núm. factura 
SM1807/1000834 data 19.12.2016) aprovats per la JGL del dia 31 de març de 2017 
a favor de l’empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA, amb un import de 
3.097,43€ i 202,55€ respectivament, i donar de baixa les obligacions corresponents 
ja que per un error en el text de les factures que va enviar l’empresa on figurava 
març 2017, es van aprovar contra les AD de l’exercici 2017 i en realitat eren 
despeses de desembre de l’any 2016. L’empresa Servicios Especiales de Limpieza, 
SA ha presentat els abonaments corresponents d’aquestes dues factures (núm. 
d’abonament SM1807/1000913 i SM1807/1000912), les quals s’aprovaran 
mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits ja que es tracta d’unes despeses 
de l’exercici 2016. 

Cinquè.- Deixar sense efecte l’ADO 220170017349 (núm. factura 834 data 
06.11.2017) aprovat per la JGL del dia 1 de desembre de 2017 a favor de l’empresa 
Gràfiques Igbo, SL amb un import de 322,95€, per error en la factura, l’empresa ja 
ha presentat l’abonament corresponent ( núm.921 de darta 30.11.2017). 

Sisè.- Donar compte dels precedents acords als serveis d'Intervenció i de 
Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. 

 

 

URBANISME 

Llicències d’obres exp. 304 2017 

Primer.- Concedir llicència d'obres per a la construcció d’una habitatge unifamiliar 
aïllat. 

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, d’acord amb un seguit de condicions. 
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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. 

 

Llicències d’obres exp. 612 2017 

Primer.- Concedir llicència d'obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat en planta baixa. 

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. 

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. 

 

Llicències d’obres exp. 1350 2017 

Primer.- Concedir llicència d'obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina. 

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 
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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. 

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. 

 

Denegació de modificació llicència municipal expt. núm. 556/2016 

Primer.- Denegar una sol·licitud de modificació de la llicència d’obres. 

Segon.- Informar a l’interessat que en cas de sol·licitar la llicència d’obres haurà 
d’aportar la documentació que especifica a l’article 48 del TRLU. 

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’organisme de 
Gestió tributaria de la Diputació de Barcelona. 

 

 

ESPAI PÚBLIC 

Aprovació certificació segona i última de les obres de rehabilitació de ferms de 
diversos carrers de la vila d’Argentona 

Primer.- Aprovar la certificació d’obra segona i última de les obres de rehabilitació 
de ferms de diversos carrers de la vila d’Argentona, per un import de 65.326,97€ 
(IVA inclòs). 

Segon.- Reconèixer la obligació per import 65.326,97€ (IVA inclòs) corresponent a 
la factura núm. 2017/A/170378, de data 24 de novembre de 2017, emesa per 
Construcciones Deumal, S.A., amb NIF núm. A59082644 i derivada de la certificació 
d’obra. 

Tercer.- Ordenar el pagament de la factura referida en el punt segon per import de 
65.326,97€ (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 430-1532-61900 del 
pressupost de l’exercici 2017. 
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EDUCACIÓ 

Subvenció nominativa a l’Escola Sant Miquel del Cros per l’any 2017 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Escola sant Miquel 
del Cros i l’Ajuntament d’Argentona per l’any 2017 que s’adjunta a la següent 
proposta. 

Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’Escola sant Miquel del 
Cros per un import de 5.718€, dedicada a finançar la realització de diverses 
activitats culturals i educatives, per l’any 2017. 

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 5.718€ amb càrrec a 
l’aplicació 323 326 48902 del pressupost de l’exercici 2017, per fer front a la 
subvenció que s’atorga. Aquest pagament es farà amb un únic pagament avançat 
un cop s’hagi aprovat i signat el conveni. 

Quart.- Autoritzar la percepció de fons del 100% de la subvenció de 5.718€ un cop 

aprovat i formalitzat el conveni per ambdues parts. 

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. 

 

Subvenció nominativa a l’Escola Bernat de Riudemeia per l’any 2017 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Escola Bernat de 
Riudemeia i l’Ajuntament d’Argentona per l’any 2017 que s’adjunta a la següent 
proposta. 

Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’Escola Bernat de 
Riudemeia per un import de 5.943,50€, dedicada a finançar la realització de 
diverses activitats culturals i educatives per l’any 2017. 

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 5.943,50€ amb càrrec a 
l’aplicació 321 326 48902 del pressupost de l’exercici 2017, per fer front a la 
subvenció que s’atorga. El pagament d’aquest import es farà efectiu amb un únic 
pagament avançat un cop s’hagi aprovat i signat el conveni. 

Quart.- Autoritzar la percepció de fons del 100% de la subvenció de 5.943,50€, un 
cop aprovat i formalitzat el conveni per ambdues parts. 

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. 
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Subvenció nominativa a l’Escola Les Fonts per l’any 2017 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Escola Les Fonts i 
l’Ajuntament d’Argentona per l’any 2017 que s’adjunta a la següent proposta. 

Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’Escola Les Fonts per un 
import de 8.767€, dedicada a finançar la realització de diverses activitats culturals i 
educatives, per l’any 2017. 

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 8.767€ amb càrrec a la 
partida 324 326 48902 del pressupost de l’exercici 2017, per fer front a la 
subvenció que s’atorga. Aquest pagament es farà efectiu amb un únic pagament 
avançat un cop s’hagi aprovat i signat el conveni. 

Quart.- Autoritzar la percepció de fons del 100% de la subvenció de 8.767€ un cop 
aprovat i formalitzat el conveni per ambdues parts. 

Cinquè.- Atorgar una subvenció en espècies valorada en 1.418€ que es concreta en 
la utilització gratuïta de l’equipament de La Sala, d’acord amb allò que s’especifica 
en l’ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa. 

Sisè.- 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. 

Setè.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns i al Serveis 
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat. 

 

Subvenció nominativa a l’Institut d’Argentona per l’any 2017 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Institut 
d’Argentona i l’Ajuntament d’Argentona per l’any 2017 que s’adjunta a la següent 
proposta. 

Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a l’Institut d’Argentona per 
un import de 5.000€, dedicada a finançar la realització de diverses activitats 
culturals i educatives, per l’any 2017. 

Tercer.- Autoritzar, disposar la despesa per import de 5.000€ amb càrrec a la 
partida 326 326 48902 del pressupost de l’exercici 2017, per fer front a la 
subvenció que s’atorga. Aquest pagament es farà efectiu amb un únic pagament 
avançat corresponent al 100% de l’import de la subvenció. 

Quart.- Autoritzar la percepció de fons del 100% de la subvenció de 5.000€ un cop 
aprovat i formalitzat per ambdues parts. 

Cinquè.- Atorgar una subvenció en espècies valorada en 3.055€ que es concreta en 
la utilització gratuïta de l’equipament de La Sala, d’acord amb allò que s’especifica 
en l’ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa. 
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Sisè.- 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. 


