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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 5 de setembre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Avocar puntualment la competència en matèria de convocatòria i concessió de 

subvencions, en relació a l’aprovació de la documentació justificativa de la subvenció 

atorgada a la Parròquia de Sant Julià d’Argentona per a les activitats de l’any 2016, aprovar 

la documentació justificativa de la subvenció atorgada a la Parròquia de Sant Julià 

d’Argentona per import de 7.000 €, reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord a 

càrrec de l’autorització i disposició de la despesa a càrrec de l’aplicació 300-334-48902 del 

vigent pressupost municipal, ordenar el pagament del 30% restant de la subvenció per 

import de 2.100 € en els termes de l’informe d’intervenció de data 26 de juliol de 2017, 

donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local i notificar el precedent acord a 

l’interessat als efectes escaients. 

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

l’Ajuntament un seguit de sol.licituds d’ajuts econòmics, autoritzar i disposar l’import de 

1.739,82 € a favor dels alumnes,  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 335,00 € 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.  
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- Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educadors Social de 

l’Ajuntament les sol.licituds d’ajuts econòmics a les famílies, autoritzar i disposar l’import 

de 741,37€ a favor dels alumnes,  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.  

- Avocar puntualment la competència en matèria de convocatòria i concessió de 

subvencions, en relació a l’aprovació de la documentació justificativa de les subvencions 

concedides en règim de concurrència competitiva amb la finalitat de reduir la taxa d’atur i 

consolidar el teixit empresarial de l’any 2016, aprovar la documentació justificativa de la 

subvenció, reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord a càrrec de l’autorització i 

disposició de la despesa a càrrec de l’aplicació 363-241-47000 del vigent pressupost 

municipal, ordenar el pagament de les esmentades subvencions, acceptar una renúncia de 

la subvenció i revocar la subvenció concedida a aquest beneficiari per import de 1.970,89 

€, donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local i notificar el precedent acord a 

l’interessat als efectes escaients. 

- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) per un import total de 1.739,82 € en 

concepte d’un seguit d’ajuts, ordenar el pagament dels ajuts aprovats en el punt anterior, 

amb càrrec a la partida 340-231-48000 i donar compte de la resolució en la sessió de la 

Junta de Govern Local. 

- Prorrogar de comú acord amb l’adjudicatària, Sistemes i Mètodes Reprogràfic, S.L., amb 

NIF B08909004, el contracte de serveis de manteniment de fotocopiadores, impressores, 

escàners i fax de l’Ajuntament d’Argentona, des del 26 de setembre de 2017 al 26 de 

setembre de 2018, ambdós inclosos, data en la que s’extinguirà l’esmentat contracte, llevat 

que s’acordi una altra pròrroga. El servei es prestarà en les mateixes condicions previstes 

al contracte formalitzat en data 25 de setembre de 2013 en què va ser adjudicat i de 

conformitat amb el contingut del plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques aprovades per acord plenari de data 3 de juny de 2013. Autoritzar i 

disposar la despesa derivada dels presents acords corresponents a l’exercici 2017, i 

adoptar el compromís de consignar el crèdit suficient i adequat en el pressupost de 

l’exercici 2018. La formalització del contracte haurà d’efectuar-se abans que transcorrin 



 
 

 
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 

quinze dies hàbils des de que es remeti la notificació de l’adjudicació al licitador. Notificar la 

present resolució a Sistemes i Mètodes Reprogràfic, S.L., i als Serveis d’Intervenció i de 

Tresoreria. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar el compte justificatiu de la subvenció concedida al Fons català de cooperació al 

desenvolupament per import de 3.400 € i notificar els precedents acords als interessats i 

als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Assumir els crèdits a favor d’un seguit d’empreses, corresponents a prestacions 

individuals degudament justificades pels imports i pels conceptes esmentats, reconèixer 

l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 10.909,75 €, a càrrec de les 

corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal, realitzar el pagament dels esmentats ajuts per 

compte dels beneficiaris a les empreses que han subministrat el producte objecte de l’ajut 

concedit i notificar els precedents acords als interessats i als Serveis de Tresoreria-

Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Assumir els crèdits a favor de les empreses esmentades, corresponents a prestacions 

individuals degudament justificades pels imports i pels conceptes esmentats, reconèixer 

l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 2.057,35 €, a càrrec de les 

corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal, realitzar el pagament dels esmentats ajuts per 

compte dels beneficiaris a les empreses que han subministrat el producte objecte de l’ajut 

concedit i notificar els precedents acords als interessats i als Serveis de Tresoreria-

Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Assumir els crèdits a favor de les empreses esmentades, corresponents a prestacions 

individuals degudament justificades pels imports i pels conceptes esmentats, reconèixer 

l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 2.032,75 €, a càrrec de les 

corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a la partida 340-231-

48000 del vigent pressupost municipal, realitzar el pagament dels esmentats ajuts per 

compte dels beneficiaris a les empreses que han subministrat el producte objecte de l’ajut 

concedit i notificar els precedents acords als interessats i als Serveis de Tresoreria-

Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 
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- Retornar ua fiança per import de 930,00 € dipositada en garantia del contracte per 

impartició de les classes d’activitats de venda ja que ha finalitzat el contracte de forma 

satisfactòria. La devolució de les esmentades fiances s’efecturaran amb càrrec al concepte 

no pressupostari 20081 Fiances execució de contractes. Notificar els precedents acords als 

interessats i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Retornar la quantitat de 150,00 € ingressada en concepte de preu públic per l’escola 

bressol, en haver obtingut una bonificació per l’escola bressol. La devolució es farà càrrec 

als comptes d’ingressos 325-34200 (Preu públic escola bressol) i 325-34204 (Preu públic 

altres conceptes escola bressol). Notificar els precedents acords als interessats i als Serveis 

de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Concedir a un seguit d’alumnes les bonificacions del preu públic per la prestació del servei 

d’escola bressol municipal per al curs 2017-2018, exercici 2017, d’acord amb la puntuació 

obtinguda i el barem establert a l’ordenança núm. 67, reguladora del preu públic per la 

prestació del servei d’escola bressol municipal i l’annex 1 de l’ordenança general de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, d’acord amb la 

bonificació concedida i amb el que estableix l’ordenança que regula les escoles bressols 

municipals. L’interessat/da amb caràcter previ a l’inici del servei haurà d’ingressar l’import 

corresponent a la matrícula i la mensualitat del mes de juliol corresponent al curs escolar 

una vegada descomptat l’import de la bonificació. Notificar els precedents acords als 

interessats i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. 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 executiu d’urbanització de la remodelació de la 

plaça Montserrat i el seu entorn, per un import total de 593.029,11 € (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. 

- Retornar a Promociones Molina Cinco, S.L., amb NIF B62124235 les fiances dipositades a 

la tresoreria municipal en data 21 de març de 2017 pels conceptes de residus d’excavació i 

garantir la vialitat. La devolució de les esmentades fiances s’efectuarà amb càrrec al 
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concepte no pressupostari 20080-Fiances execució obres particulars. Notificar l’acord a 

l’empresa interessada i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar la certificació d’obra primera i última i de liquidació de data 31 de juliol de 2017 

corresponent a les de reparació del vial d’accés a la urbanització de Les Ginesteres 

d’Argentona, per un import 19.528,65 € (IVA inclòs), reconèixer la obligació per import 

19.528,65 € corresponent a la factura núm. 8146, de data 31 de juliol de 2017, emesa per 

García Cano e Hijos, amb NIF núm. A08740714 i derivada de la certificació d’obra primera i 

última i ordenar el pagament de la factura referida en el punt segon per import de 

19.528,65€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 430-1532-21000 del pressupost de 

l’exercici 2017. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar la certificació d’obra primera de les obres de rehabilitació de ferms de diversos 

carrers de la vila d’Argentona, per un import de 70.753,19 € (IVA inclòs), reconèixer la 

obligació per import 70.753,19 € (IVA inclòs) corresponent a la factura núm. 

2017/A/170268, de data 31 de juliol de 2017, emesa per Construcciones Deumal, S.A., amb 

NIF núm. A59082644 i derivada de la certificació d’obra, i ordenar el pagament de la factura 

referida en el punt segon per import de 70.753,19 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 430-1532-61900 del pressupost de l’exercici 2017. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Rectificar l’errada existent en l’acord primer del punt 2.2) de la Junta de Govern Local de 

data 25 de juliol de 2017, autoritzar un canvi de titularitat d’una llicència de gual i notificar 

els acords als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 

als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar el Text Regulador del Preu Públic per la prestació del servei d’escola Bressol 

municipal, i 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 l apublicació. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Declarar vàlid el procediment i adjudicar el contracte de les obres incloses en el projecte 

executiu de la subfase 2.2 (actuacions en l’envoltant exterior) de la Fase II del projecte 

executiu de la rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch a l’empresa Novantia Integral, S.A., 

amb CIF A62119896, de conformitat amb el plec de clàusules econòmiques administratives, 
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aprovats per la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2017, que constitueixen 

documents contractuals i a la seva oferta en el que millora els esmentats plecs, que són les 

millores en el termini d’execució en 4 setmanes i millora en el termini de garantia en 36 

mesos. El preu del contracte serà de 429.223,15 € (IVA inclòs), a més l’Ajuntament satisfarà 

90.136,86 € en concepte d’IVA, l’objecte del contracte i la forma en què es prestarà serà el 

previst al plec de clàusules administratives particulars, el termini d’execució serà com a 

màxim de TRES MESOS (dotze setmanes), a comptar des de la data de l’acta de 

comprovació del replanteig de l’obra, amb estricta subjecció al projecte definitivament 

aprovat per l’Ajuntament, així com les condicions i clàusules d’aquest plec, el replanteig de 

l’obra s’efectuarà al dia següent de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, el contractista 

no podrà reclamar cap variació dels preus inclosos en els quadres del pressupost del 

projecte, ni tindrà dret tampoc a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o 

omissió en el càlcul del cost, de qualsevol dels elements dels esmentats quadres de preus, 

en el cas que existeixi contradicció entres les clàusules del plec de condicions facultatives i 

les d’aquest plec de clàusules administratives, prevaldran les d’aquest darrer, en cap cas 

l’adjudicatari tindrà dret a la revisió dels preus del contracte, el contractista tindrà unes 

obligacions i drets determinats, la constitució en mora del contractista no requerirà la 

prèvia intimidació per part de l’Ajuntament d’Argentona, s’imposaran penalitats al 

contractista quan incorri en alguna de les causes previstes per incompliment de les 

condicions especials d’execució, per incompliment defectuós, per incomplir criteris 

d’adjudicació i per demora, la formalització del contracte haurà d’efectuar-se no més tard 

dels quinze dies hàbils des de que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i, 

publicació de l’adjudicació en la forma prevista a la clàusula 12 dels presents plecs. Seran 

causes de resolució del contracte les causes previstes als articles 223 i 237 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La 

resolució del contracte produirà l’efecte previst als articles 225 i 239 del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. En 

el present contracte resta prohibida la cessió. Autoritzar i disposar les despeses derivades 

del present contracte a la partida 315-336-682.00, publicar l’adjudicació en el perfil del 

contractant. El responsable del contracte serà l’Arquitecte Municipal. Notificar la present 

resolució als interessats, comunicar-la als Serveis d’Intervenció i Tresoreria als efectes 

oportuns i donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa, 
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atenent al fet que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per delegació plenària. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 


