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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 1 de desembre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

URBANISME 

Llicències d'obres exp. 1491 2017 

Primer.- Concedir llicència d'obres per a la reforma d'un habitatge entre mitgeres.  

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 
particulars. 

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. 827 2017 

Primer.- Concedir llicència d'obres per a la reforma d'obertura de façana en local.  

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 
particulars. 

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 



 
 

 
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 

de 2007 es va delegar en Ja 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. 

 

Aprovació certificació única i de liquidació de les obres incloses a la memòria 
valorada per a la substitució del paviment del gimnàs de l'escola Argentona 

Primer - Aprovar la certificació única i de liquidació de les obres incloses a la 
memòria valorada per a la substitució del paviment del gimnàs de l'escola 
Argentona, per un import 16.074,47 € (IVA inclòs).  

Segon - Traslladar còpia del precedent acord a la persona interessada, i als Serveis 
d'Intervenció i Tresoreria ·Comptabilitat, als efectes escaients.  

Tercer.- Reconèixer. l'obligació per l'import de 16.074,47 € (IVA inclòs), a favor de 
COLOBER PAVIMENTOS LIGEROS, S.L.U. a càrrec de la partida 322-323-63200 del 
vigent pressupost municipal. 

 

Aprovació certificació primera de les obres incloses a la memòria valorada per a la 
millora acústica de diferents espais de l'escola Les Fonts 

Primer - Aprovar la certificació primera de les obres incloses a la memòria valorada 
per a la millora acústica de diferents espais de l'escola Les Fonts, per un import 
9.3931 05 € (IVA inclòs). 

Segon - Traslladar còpia del precedent acord a la persona interessada, als Serveis 
d'Intervenció i Tresoreria Comptabilitat, als efectes escaients.  

Tercer.- Reconèixer l'obligació per l'import de 9.293,05 € (IVA inclòs), a favor de 
DBPLUS ACOUSTIC ADVISORS, SL a càrrec de la partida 324-323-63200 del vigent 
pressupost municipal. 

 

Denegació de llicència municipal expt. núm. 537 2017 

Primer.- Denegar la sol·licitud de la llicència d'obres presentada en data 23 de  
març de 2017 per ZEDIS, SL en la construcció de nova planta d'una tanca-porta 
d'accés d'obra a la finca i la pavimentació de l'espai previ adjacent exterior, d'una 
superfície aproximada de 240m2 al veïnat de la Pujada núm. 12 d'Argentona de 
conformitat amb els antecedents en la part expositiva del present acord. 
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Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l'organisme de 
Gestió tributaria de la Diputació de Barcelona. 

 

 

CULTURA 

Justificació subvenció Associació cultural amics de la vinya i el vi any 2016 

PRIMER.-Aprovar la documentació justificativa de la subvenció de Cultura any 2016 
atorgada a l'entitat Associació Cultural Amics de la Vinya i el Vi per import de 
401,53 euros.  

SEGON.-Reconèixer l'obligació derivada de l'anterior acord a càrrec de 
l'autorització i disposició la despesa a càrrec de l'aplicació 310.334.48901 de la 
següent subvenció: 

 
TERCER.-Revocar, per import de 1.199,95 euros, l'atorgament de subvenció de 
Cultura any 2016 concedida a l'entitat Associació Cultural Amics de la Vinya i el Vi. 

OUART.-Anul·lar l'autorització i la disposició per import de 1.199,95 euros amb 
càrrec a la partida 310.334.48901 del pressupost municipal del 2017, corresponent 
a les subvencions de Cultura 2016.  

CINQUÈ.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació 
sobre la revocació en els termes establerts en l'article 20.8 de la LGS.  

SISÈ.- Notificar el precedent acord als interessats i als Serveis de Tresoreria i 
Intervenció als efectes procedents. 

 

Justificació subvenció Associació Sant Domènec de les Ginesteres any 2016 

PRIMER.· Aprovar la documentació justificativa de la subvenció de Cultura any 2016 
atorgada a l'entitat Associació Sant Domènec de les Ginesteres per import de 
715,68euros.  

SEGON.- Reconèixer l'obligació derivat de l'anterior acord, autoritzar i disposar la 
despesa a càrrec de l'aplicació 310.334.48901 de la següent subvenció: 
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TERCER.- Revocar, per import de 130,96 euros, l'atorgament de subvenció de 
Cultura any 2016 concedida a l'entitat Associació Sant Domènec de les Ginesteres. 

QUART.- Anul·lar l'autorització i la disposició per import de 130,96euros amb 
càrreca la partida 310.334.48901 del pressupost municipal del 2017, corresponent 
a les subvencions de Cultura 2016. 

CINQUÈ.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació 
sobre la revocació en els termes establerts en l'article 20.8 de la LGS. 

SISÈ.- Notificar el precedent acord als interessats i als Serveis de Tresoreria i 
Intervenció als efectes procedents. 

 

 

PROPOSTES URGENTS 

Justificació prestacions escolars Exp. 2017/2007 

Primer.- Assumir els crèdits a favor d’un seguit d’empreses, corresponents a 
prestacions individuals degudament justificades. 

Segon.- Reconèixer l'obligació derivada de l'anterior acord, per un import total de 
58,87 €, a càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa 
aplicades a la partida 340-231-48001 del vigent pressupost municipal, i realitzar el 
pagament dels esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a les empreses que 
han subministrat el producte objecte de l'ajut conce.dit.  

Tercer.- Notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria - Comptabilitat als 
efectes escaients. 

 

Relació de despeses 2017/25 

Primer.-Aprovar la relació adjunta de crèdits i factures núm. 2017/25 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 
62.938,56€, a favor dels tercers i pels conceptes relacionats en els documents 
adjunts.  

Tercer.-Reconèixer l'obligació (O) per un import total de 54.123, 12€, a favor dels 
tercers i pels conceptes relacionats en els documents adjunts.  

Quart.-Donar compte dels precedents acords als serveis d'Intervenció i de 
TresoreriaComptabilitat als efectes escaients. 


