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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 10 de febrer de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Reconeixer l'obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 5.574,43€ 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents deis ajuts economics 

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. 

- 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 

1.116€, 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 deis 

esmentats ajuts per compte deis 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. 

- Atorgar a la Fundació Privada La Nostra Llar Santa Anna una bonificació de la taxa 

d'escombraries comercials de l'exercici 2017 per import de 2.500,00€ equivalent al 

subministrament de 1.000 bosses de rebuig de ti pus comercial i notificar els presents 

acords a l'interessat i als serveis de TresoreriaComptabilitat de l'Ajuntament als efectes 

procedents. 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 i autoritzar i disposar per import de 787,50€, amb càrrec a la 

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

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

proposta s’aprova per unanimitat. 
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- Aprovar de conformitat amb l'informe de l’Educadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 210,00€, amb càrrec a la 

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

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 350,00€, amb càrrec a la 

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

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

proposta s’aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 700,00€, amb càrrec a la 

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

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 585,00€, amb càrrec a la 

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

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic  i autoritzar i disposar per import de 810,00€, amb càrrec a la 

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

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 577,50€, amb càrrec a la 

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

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció 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, 
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autoritzar i disposar l'import de 160,00€ 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 i 

notificar els precedents acords als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-

Comptabilitat. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Atorgar un ajut econòmic les famílies relacionades 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 1.617,50€ a favor deis 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 Economics de l'Ajuntament d'Argentona. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Aprovar de conformitat amb I'informe de la Treballadora Social de I'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut individual i autoritzar i disposar per import de 31,20€, amb càrrec a la 

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

notificaran als interessats i als Serveis d'lntervenció Tresoreria-Comptabilitat. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 

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

les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l'import de 646,00€ a favor deis 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. 

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

les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l'import de 168,00€ 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 i notificar els 

anteriors acords als interessats i als Serveis Economics de l'Ajuntament d'Argentona. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat.  
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- Atorgar un ajut economic a les famílies relacionades 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 146,25€ a favor deis 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 Económics de l'Ajuntament d'Argentona. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

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

les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i 

disposar l'import de 89,00€ a favor deis 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 beneficiarii notificar els 

anteriors acords als interessats i als Serveis Económics de l'Ajuntament d'Argentona. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017 /1 amb les quanties i amb càrrec a les 

partides pressupostàries relacionades, autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions per 

un import total de 68.205,28€ a favor dels tercers i pels conceptes relacionats, deixar sense 

efecte 449,22€ de l'ADO 220160012386 aprovat per la JGL de data 13 de setembre de 2016 

a nom de Mapfre Vida, SA amb un import de 1.619,51€ degut a una modificació posterior 

de l'import de les pólisses a que fa referencia, rectificar l'aplicació pressupostaria de l'ADO 

220160019911 aprovat per la JGL de data 20 de desembre de 2016, ja que es va reconèixer 

l'obligació a l'aplicació pressupostaria 220-920-21600 i hauria d'haver sigut a la 220-920-

62600 i donar compte dels precedents acords als serveis d'lntervenció i de 

TresoreriaComptabilitat als efectes escaients. L'esmentada proposta s'aprova per 

unanimitat. 

- Concedir una llicència municipal pera la instal·lació d'un GUAL PERMANENT D'US 

INDUSTRIAL amb el compliment de les següents condicions: 

- L'amplada admesa de gual sera de 3,50 metres, segons el que s'ha sol·licitat. 

- No és permesa la construcció de rampes, instal·lació provisional d'elements mòbils, col-

locació de rajoles o similars. 

- S'haurà de col·locar la placa de gual facilitada per l'Ajuntament en lloc visible. 
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- No es pintarà la vorada ni la vorera. La brigada municipal marcarà el gual amb les 

marques corresponents a la calçada. 

Aprovar la liquidació de la 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 Tributaria de la Diputació de 

Barcelona. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Concedir una llicència municipal pera la instal·lació d'un GUAL PERMANENT amb 

contragual: 

- L'amplada admesa de gual serà de 3,50 metres, segons el que s'ha sol·licitat. 

- No és permesa la construcció de rampes, instal·lació provisional d'elements mòbils, col-

locació de rajoles o similars. 

- S'haurà de col·locar la placa de gual facilitada per l'Ajuntament en lloc visible. 

- No es pintarà la vorada ni la vorera. La brigada municipal marcarà el gual amb les 

marques corresponents a la calçada. 

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 Tributaria de la Diputació de Barcelona. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Concedir una llicència d'obres per a l'adequació i reforma d’un habitatge. 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 generaIs i 

particulars de la zona de situació, condicions especiaIs ressenyades en els informes 

emesos i contingudes a la llicència, a les condicions generals que s'hi adjunten i amb un 

seguit de condicions específiques. 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'allo previst a l'article 7.1 del 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
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2/2004 de 5 de man; les funcions de liquidació, inspecció i recaptació deis tributs de 

l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa per expedició de documents 

administratius, licències municipals d'obres i plaques d'obres i notificar aquesta resolució 

als interessats i a l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona. 

L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Concedir una llicència d'obres per a la reforma interior d'un habitatge. 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'hi adjunten i amb un seguit de condicions 

específiques. 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, 

licències municipals d'obres i plaques d'obres. Notificar aquesta resolució als interessats i a 

l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona. L'esmentada proposta 

s'aprova per unanimitat. 

- Denegar una sol·licitud de llicència d'obres per a la construcció de coberts per a cavalls i 

d'un mur d'obra, autoritzar la legalització d’unes obres per a la neteja del camí d'accés i 

aportació de terres, neteja i esbrossada de vegetació herbàcia, tancament perimetral de la 

finca i execució d'un cobert per a ovefles. La present llicencia 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 llicencia, a les 

condicions generals que s'hi adjunten amb un seguit de condicions específiques. 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'allo previst a l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
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locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les funcions de liquidació, 

inspecció i recaptació deis tributs de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 

taxa per expedició de documents administratius, licencies municipals d'obres i plaques 

d'obres. Notificar aquesta resolució als interessats i a l'Organisme de Gestió Tributaria de 

la Diputació de Barcelona. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 


