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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 07 de desembre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

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

prestacions individuals degudament justificades pels imports i pels conceptes també 

esmentats, reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 

56,00€, 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 serveis de 

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

unanimitat. 

- Reconèixer l’obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 1236,60€, 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits pels conceptes també esmentats i notificar els precedents acords als Serveis de 

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

unanimitat. 

- Aprovar la certificació única i de liquidació de les obres incloses a la memoria valorada 

pels treballs de substitució de fusteries exteriors de finestres a l’edifici del Centre obert del 

Cros, per un import 19.989,93€ (IVA inclòs), traslladar còpia del precedent acord a la 

persona interessada i als Serveis d'Intervenció i Tresoreria Comptabilitat, als efectes 

escaients i reconèixer l’obligació per import de 19.989,93€ (IVA inclòs), a càrrec de la 

partida 342-2310-63200 del pressupost general del municipi. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar el model de conveni de cooperació, en l’àmbit d’actuacions per a la prevenció i 

extinció d’incendis forestals entre l’ajuntament d’Argentona i l’Agrupació de Defensa 

Forestal Serra de Marina per al 2016, autoritzar i disposar la despesa derivada dels 

presents acords pel que fa a l’exercici 2016, amb càrrec a la partida 440-170-48902 del 
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vigent pressupost, facultar a l’Il·ltre. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni (segons 

model aprovat), amb l’Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina i notificar la present 

resolució als interessats i sotmetre a ratificació pel Ple Corporatiu els presents acords. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar la relació adjunta de crèdits i factures núm. 2016/34 amb les quanties i amb  

càrrec a un seguit de partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i 

reconèixer les obligacions per un import total de 168.287,34€ a favor dels tercers i pels 

conceptes també relacionats i donar compte dels precedents acords als serveis 

d'Intervenció i de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Retornar la quantitat de 32,94€ en concepte de preu públic del servei de teleassistència, 

exercici 2015 ja que es va realitzar un pagament duplicat. La devolució es farà amb càrrec 

al compte d’ingressos 340-34201 Preu públic cursos i tallers benestar social. Notificar 

l’acord a la interessada i als Serveis de Tresoreria–Comptabilitat als efectes escaients. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

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

- Concedir llicència d'obres a Beiersdorf Manufacturing Argentona, SL per a l’ampliació de 

les naus industrials actuals 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. 

- Concedir una llicència municipal per a la instal·lació d’un gual permanent de 5 metres, 

aprovar la liquidació taxa de 19,76€ per la placa de gual permanent i 69,58€ en concepte 

de taxa de concessió de llicència, advertir a la persona interessada que la liquidació 

tributària pel que fa a la taxa per entrada de vehicles derivada d’aquest acord s’aprovarà 

de manera independent i es notificarà en el moment oportú i notificar aquesta resolució a 

la persona interessada i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Autoritzar un canvi de titularitat de la llicència del gual permanent, aprovar la liquidació 

taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual i notificar els acords als 
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interessats i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Autoritzar un canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent, aprovar la liquidació 

taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual i notificar els acords als 

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

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Autoritzar un canvi de titularitat d’una llicència de gual permanent, aprovar la liquidació 

taxa de 48,99€ en concepte de transmissió de llicència de gual i notificar els acords als 

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

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Donar de baixa un gual permanent i notificar els acords a l'interessat i als Serveis de 

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

unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d' ajut econòmic, autoritzar i disposar per import de 100,00€, amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es 

notificaran als interessats i als Serveis d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb l'informe de la Educadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d’ajut econòmic per import de 360,00€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 

del vigent pressupost municipal. Els precedents acords es notificaran als interessats i als 

Serveis d’Intervenció Tresoreria-Comptabilitat. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Atorgar un ajut econòmic a un seguit de famílies relacionades per poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats i 

autoritzar i disposar l’import de 1336,10€ 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 i 

notificar els anteriors acords als interessats i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 

d’Argentona. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 


