JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària de data 4 de juliol de 2017

EXTRACTE D’ACORDS
Foren adoptats els següents acords:

- Assumir els crèdits a favor d’algunes empreses, corresponents a prestacions individuals
degudament justificades, reconèixer l’obligació per un import de 3026,50 € amb càrrec a la
partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, realitzar el pagament per compte
dels beneficiaris a les empreses i notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria–
Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat.
- Autoritzar a Beiersdorf Manufacturing Argentona, SL el canvi substancial del vector
d’incendis, condicionar l’efectivitat de l’autorització del present canvi substancial, aprovar la
liquidació de les taxes acreditatives per la quantitat de 639,00€ en concepte de
procediment de modificació substancial de la llicència i notificar els presents acords als
interessats, i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat.
- Concedir una llicència d'obres a Beiersdorf Manufacturing Argentona, SL per a la
modificació de la llicència atorgada per a l’ ampliació de les naus existents a la carretera de
Mataró Granollers, km. 5,6 d’Argentona, 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, 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 i notificar
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aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat.
- Concedir una llicència d'obres a Codu, SL per a l’enderroc d’un edifici unifamiliar entre
mitgeres situat al carrer Carreras Candi, núm.13 d’Argentona, 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, 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 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.
- Rectificar l’errada material existent en el sumatori dels preus unitaris de les clàusules 14.2
i 14.3 del plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte de serveis de
manteniment de l’enllumenat públic, semàfor, pilona i control energètic en el terme
municipal d’Argentona, del precedent acord se’n donarà compte en el perfil del contractant
i donar compte dels presents acords a la Comissió Informativa de Serveis Territorials en la
primera sessió que celebri per la seva ratificació. L’esmentada proposta s’aprova per
unanimitat.
- Rectificar l’errada material existent en la clàusula 11 del plec de prescripcions tècniques
que regeixen el contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic, semàfor,
pilona i control energètic en el terme municipal d’Argentona, rectificar l’errada material
existent en la clàusula 13.h) del plec de clàusules administratives particulars que regeixen
el contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic, semàfor, pilona i control
enèrgetic en el terme municipal d’Argentona, del precedent acord se’n donarà compte en
el perfil del contractant i donar compte dels presents acords a la Comissió Informativa de
Serveis Territorials. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat.
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

- Prorrogar de comú acord amb l’adjudicatària, Protección e Imagen, SL el contracte del
servei de manteniment d’arlarmes, extintors, boques d’incendi, ruixadors i exutoris a
centres municipals, des del 30 de juliol de 2017 al 30 de juliol de 2018, ambdós inclosos,
data en la que s’extinguirà l’esmentat contracte, la formalització del contracte haurà
d’efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi
notificació i notificar la present resolució a Protección e Imagen, SL, i als Serveis
d’Intervenció i de Tresoreria. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat.
- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017/10 amb les quanties i amb càrrec a un
seguit de partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació
(ADO) per un import total de 67.537,78€ a favor dels tercers i pels conceptes també
relacionats, reconèixer l’obligació (O) per un import total de 204.138,79€ a favor dels
tercers i pels conceptes també relacionats. Donar compte dels precedents acords als
serveis d’Intervenció i de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada
proposta s’aprova per unanimitat.
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