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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 10 de març de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017/3 amb les quanties i amb càrrec a les 

partides pressupostàries també esmentades, autoritzar, disposar i reconèixer les 

obligacions per un import total de 409.913,76 €, a favor dels tercers i pels conceptes 

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 a l’Empresa Can Barrau, SL, l’aval dipositat, per import de 180.303,63 €, emès 

per Sindibank, SB, en data 22 de desembre de 1994, en concepte de garantia per l’execució 

de l’urbanització 12% del cost d’implantació dels serveis en compliment de la sentència 

dictada en data 30 de novembre de 2016 per la secció tercera de la Sala contenciós 

administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La devolució de l’esmentada 

fiança s’efectuarà amb càrrec al concepte no pressupostari 70800-Altres valors en dipòsit. 

Notificar l’acord a l’empresa interessada i als Serveis de Tresoreria–Comptabilitat als 

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

- Autoritzar l’ampliació d’un gual, que passa de 3,50 m a 4 m, amb l’acompliment de les 

següents condicions: 

- L’amplada admesa de gual serà de 4 metres. 

- S’haurà de col.locar la placa de gual facilitada per l’Ajuntament. 

- No es pintarà la vorada ni la vorera. La brigada municipal marcarà el corresponent 

gual amb unes marques a la calçada. 

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. 
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- Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència de gual, aprovar la liquidació de la taxa de 

48,99 € en concepte de transmissió de llicència de gual permanent 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. 

- Concedir una llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 4,50 

metres, amb el compliment de les següents condicions: 

- L’amplada admesa de gual serà de 4,50 metres. 

- 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 d’una 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. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 85,70 

€, 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 Treballadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 70,00 €, 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 Treballadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 90,64 

€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal. Els precedents 
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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 Treballadora Social de l'Ajuntament una  

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 168,78 

€, 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 una familia 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 17,62 € 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. 

- Atorgar un ajut econòmic una família 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 

120,00 € 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 Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Atorgar un ajut econòmic a una família per poder fer front a les despeses de les activitats 

organitzades pels centres i pels imports també esmentats, autoritzar i disposar l’import de 

360,00 € 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 Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Atorgar un ajut econòmic 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 1061,85 € 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 
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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. 


