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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 3 de maig de 2016 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Retorn a Electricitat Boquet, SL de l’aval dipositat per import de 8.409,13€ en garantia del 

contracte “Obres del projecte executiu inversions de millora dels equipaments municipals de 

l’Ajuntament d’Argentona”, amb càrrec al concepte no pressupostari 70800-Altres valors en 

dipòsit. 

- Retornar a Electricitat Boquet, SL de l’aval dipositat per import de 5.362,60€ en garantia del 

contracte “Obres projecte executiu de substitució de diverses lluminàries per tecnologia LEDS i 

HM de l’enllumenat públic del municipi d’Argentona”, amb càrrec al concepte no pressupostari 

70800-Altres valors en dipòsit. 

- Retorn d’unes fiances a un particular per import de 432,00€ i 898,80€, respectivament, amb 

càrrec al concepte no pressupostari 20080-Fiances execució obres de particulars. 

- Concessió d’una llicència d'obres per a la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre 

mitgeres. 

- Concessió d’una llicència d'obres a ITA CLINIC BCN, SL per a la reforma d’escala interior i de 

construcció d’un mur de contenciós de terres. 

- Rectificació de l’errada material de la Junta de Govern en sessió de data 12 d’abril de 2016 en 

el sentit que allà on hi diu: “”.... per l’import de 136.099,82€ (IVA inclòs) ....”” hi ha de dir: “”... 

per l’import de 23.719,23€ (IVA inclòs) ...””. 

- Aprovació de la certificació segona de les obres rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch Fase I, 

presentada per Urcotex Inmobiliaria, SLU, per un import de 30.852,94€ (IVA inclòs), amb 

càrrec a la partida 315-336-68200 del pressupost general del municipi. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

prestació individual per import de 145,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent 

pressupost municipal. 

- Rectificació de l’errada material de la Junta de Govern Local del dia 19 d’abril de 2016, en el 

sentit que allà on hi diu: “154,40 euros” hi ha de dir: “154,00 euros”. 
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- Rectificació d’una errada material de la Junta de Govern Local del dia 19 d’abril de 2016 

referida a dades de caràcter personal. 

- Rectificació d’una errada material de la Junta de Govern Local del dia 19 d’abril de 

2016referida a dades de caràcter personal. 

- Assumpció del crèdit a favor de les següents entitats per haver estat l’import degudament 

justificat per les entitats de la subvenció de l’any 2015:  

Agrupació Defensa Vegetal baix Maresme: 765,00€ 

Societat de Caçadors d’Argentona: 1.360,00€ 

El somni dels gats: 1.375,00€ 

Total: 3.500,00 € 

Reconeixement de les obligacions derivades de l’anterior acord a càrrec de l’autorització i 

disposició de la despesa aplicada a la partida 440-170-48901 del vigent pressupost municipal i 

revocació de la subvenció atorgada a l’entitat Natura per import de 500€. 

- Atorgament d’un pagament fraccionat en 36 mensualitats (termini màxim establert a 

l’Ordenança General) de liquidació de les quotes urbanístiques definitives, per import total de 

24.648,50€, establiment d’un quadre de pagaments,  denegació de l’eximent de presentació 

de garantia i, establiment que, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al 

de notificació de l’acord de concessió, caldrà formalitzar una garantia que cobreixi l’import del 

deute en període voluntari, els interessos de demora que generi l’ajornament i un 25% de la 

suma d’ambdues quantitats tal com estableix l’article 48.6 del Reglament General de 

Recaptació. 

- Denegació d’una sol·licitud de llicència d’obres per a la rehabilitació del forjat de la coberta i 

la modificació d’una obertura de la façana. 

- Concessió a INMOBILIARIA ALTAVILLA, SL, d’una pròrroga per acabar les obres consistents en 

adequació dels elements estructurals d’una casa. 

- Aprovació de conformitat amb l'informe de la Treballadora Social de l'Ajuntament d’una 

sol·licitud d’ajut econòmic per import de 288,96€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del 

vigent pressupost municipal. 


