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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 10 de novembre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

Modificació del contracte per a l’adquisició i manteniment de fotocopiadores, 
impressores, escàners i fax de l’Ajuntament d’Argentona 

Primer.- Aprovar la modificació del contracte per a l’adquisició i manteniment de 
fotocopiadores, impressores, escàners i fax de l’Ajuntament d’Argentona adjudicat 
a Sistemas y Métodos Reprográficos, S.L. per la Junta de Govern Local de data 6 de 
setembre de 2013, en virtut de la delegació del Ple Corporatiu de data 3 de juny de 
2013, i formalitzat en data 25 de setembre de 2013, consistents en l’adquisició de 
quatre impressores/fotocopiadores. 

Segon.- Requerir a Sistemas y Métodos Reprográficos, S.L. per tal que no més tard 
dels 15 dies hàbils en què es rebi la notificació dels presents acords, concorri a la 
formalització de la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia 
definitiva que té constituïda en la quantitat de 247,52€ (IVA no inclòs), equivalent al 
5% del preu de la modificació adjudicada. 

Tercer.- Autoritzar i disposar l’import de 1.331,00€ (IVA inclòs) per a l’adquisició 
d’una fotocopiadora MPC301SP. 

Quart.- Aprovar el preu unitari de la impressora MPC2011SP per import de 
1.997,00€ (IVA inclòs). 

Cinquè.- Adoptar el compromís de consignar crèdit suficient i adequat en el 
pressupost 2018 per fer front a l’autorització i disposició de l’adquisició de 2 
impressores MPC301SP per import de 1.331,00€/unitat (IVA inclòs) i l’adquisició 
d’una impressora MPC301SP per import de 1.997,00€ (IVA inclòs). 

Sisè.- Notificar els presents acords a l’empresa Sistemas y Métodos Reprográficos, 
S.L. i als Serveis d’Intervenció i de Tresoreria de l’Ajuntament d’Argentona. 

 

RECURSOS ECONÒMICS 

Devolució fiances Exp. 739/2015 

Primer.- Retornar a l’empresa ELECNOR, S.A, amb CIF A48027056, les següents 
fiances: 

Fiança per gestió de residus 300,00 Euros (Núm. op. 320150003420) 
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Fiança per garantir vialitat 300,00 Euros (Núm. op.320150003419) 

Segon.- La devolució de les fiances es faran amb càrrec al concepte no 
pressupostari 20080-fiances execució obres particulars. 

Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat i als Serveis de Tresoreria – Comptabilitat als 
efectes escaients. 

 

Devolució fiances Exp. 1907/2017 

Primer.- Retornar a l’empresa SCCL EL GEGANT DEL PI, amb NIF F0887796, l’aval 
per import de 14.000,00 Euros dipositat la tresoreria municipal en concepte de 
garantia pel contracte de gestió i explotació de l’Escola Bressol El Bosquet . 

Segon.- La devolució de la fiança es farà amb càrrec al concepte no pressupostari 
70800– Altres valors en dipòsit. 

Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat i als Serveis de Tresoreria – Comptabilitat als 

efectes escaients. 

 

Devolució fiances Exp. 1917/2017 

Primer.- Retornar a l’empresa ELECNOR, S.A, amb CIF A48027056, les següents 
fiances: 

Fiança per gestió de residus 300,00 Euros (Núm. op. 320150000193) 

Fiança per garantir vialitat 154,00 Euros (Núm. op.320150000192) 

Segon.- La devolució de les fiances es faran amb càrrec al concepte no 
pressupostari 

20080-fiances execució obres particulars. 

Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat i als Serveis de Tresoreria – Comptabilitat als 
efectes escaients. 

 

 

URBANISME 

Llicències d’obres exp. 1085 2017 

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

Segon.- 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 



 
 

 
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 

ressenyades en els informes emesos i contingudes a la llicència a les condicions 
generals que s'adjunten a la present llicència, amb les següents condicions. 

Tercer.- 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. 

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 

Concessió d'una llicència Ambiental (Annex II) 

Primer.- Concedir a Indústries Gràfiques Terrer, S.A., la llicència ambiental 
municipal (Annex II) per a la realització d’una activitat destinada a la impressió i 
acabats d’estoigs (fabricació d’estoigs plegables de cartró), ubicada al carrer Can 
Negoci, 14-16 (parcel·la 3) d’aquesta vila. 

Segon.- Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment d’un seguit de 
determinacions. 

Tercer.- Aportar un seguit de documentació. 

Quart.- Autoritzar l’abocament de les aigües residuals generades per l’activitat 
mitjançant la connexió al clavegueram municipal sempre que s’acompleixin, a més 
de les determinacions previstes en el propi projecte, les enumerades al paràgraf 
anterior i comunicar-ho al Consell Comarcal del maresme. 

Cinquè.- En cap cas no es pot iniciar l’exercici de l’activitat fins que no s’hagi 
obtingut la visita de comprovació favorable realitzada per part d’una EAC (vector 
incendis i vector medi ambient) que verifiqui l’abocament d’aigües mitjançant 
analítica realitzada per un laboratori acreditat. 

Sisè.- En cas que prèviament a la sol·licitud a la visita de comprovació, s’hagi de fer 
proves per verificar el funcionament de màquines o instal·lacions, el titular haurà 
de comunicar-ho a l’alcalde amb cinc dies d’antelació, indicant-ne la durada i les 
mesures adoptades per garantir que aquestes proves no afectaran ni crearan risc 
per a l’entorn, persones i bens, sense perjudici de la possibilitat que hi assisteixin 
els tècnics que designi l’Ajuntament. 

Setè.- Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions 
legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà condicionada a controls periòdiques 
d’acord amb el que marqui la normativa vigent. 
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Vuitè.- Sens perjudici de les accions específiques de revisió i controls establerts 
(inicial i periòdic) l’activitat autoritzada resta subjecte en els aspectes 
mediambientals a l’acció inspectora de l’Ajuntament, que es podrà dur a terme en 
qualsevol moment, així com a les inspeccions periòdiques que estableixi la 
legislació sectorial en matèria de prevenció d’incendis, accidents greus i de 
protecció de la salut. 

Novè.- Aprovar la liquidació de les taxes acreditatives per a la quantitat de 639,00 
euros, que s’haurà de fer efectiva en els terminis preceptius, donant compte dels 
recursos que cal interposar en contra. 

Desè.- Notificar la present resolució als interessats amb advertiment dels recursos 
que poden interposar en contra. 

 

 

ESPAI PÚBLIC 

Sol·licitud llicència de gual industrial permanent 1309-2017 

PRIMER.- Concedir llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT 
D’US INDUSTRIAL de 3,5 metres, amb el compliment de les següents condicions: 

- 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. 

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa en concepte concessió de llicència 
municipal de gual de 69,58 Euros, més 19,76 Euros per la placa de gual permanent. 

TERCER.- Notificar els acords a l'interessat, i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat 
als efectes escaients. 

 

Llicència de gual d’ús industrial- 1310/2017 

PRIMER.- Concedir llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT 
D’US INDUSTRIAL de 3,5 metres, amb el compliment de les següents condicions: 

- 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. 
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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. 

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa en concepte concessió de llicència 
municipal de gual de 69,58 Euros, més 19,76 Euros per la placa de gual permanent. 

TERCER.- Notificar els acords a l'interessat, i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat 
als efectes escaients. 

 

Llicència de gual – 1742/2017 

PRIMER.- Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL 
PERMANENT de 3,50 metres, amb el compliment de les següents condicions: 

- 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. 

SEGON.- Aprovar la liquidació taxa de 19,76 Euros per la placa de gual permanent i 
69,58 Euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

TERCER.- 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. 

QUART.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 

Llicència de gual – 1754/2017 

PRIMER.- Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL 
PERMANENT de 3,50 metres, amb el compliment de les següents condicions: 

- 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. 

SEGON.- Aprovar la liquidació taxa de 19,76 Euros per la placa de gual permanent i 
69,58 Euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 
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TERCER.- 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. 

QUART.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 

Llicència de gual – 1755/2017 

PRIMER.- Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL 
PERMANENT de 3,50 metres, amb el compliment de les següents condicions: 

- 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. 

SEGON.- Aprovar la liquidació taxa de 19,76 Euros per la placa de gual permanent i 
69,58 

Euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

TERCER.- 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. 

QUART.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de 
Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 

Llicència de gual – 1756/2017 

PRIMER.- Concedir llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT 
de 3,50 metres, amb el compliment de les següents condicions: 

- 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. 
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- 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. 

SEGON.- Aprovar la liquidació taxa de 19,76 Euros per la placa de gual permanent i 
69,58 Euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

TERCER.- 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. 

QUART.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 

Canvi de titularitat de llicencia de gual – 1875_2016 

Primer.- Autoritzar un canvi de titularitat de llicència de gual. 

Segon.- Aprovar la liquidació taxa de 48,99 Eur. en concepte de transmissió de 
llicència de gual permanent. 

Tercer.- Notificar els acords als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de 
la diputació de Barcelona als efectes escaients. 

 

 

PROPOSTES URGENTS 

Relació de despeses 2017/23 

Primer.- Aprovar la relació de crèdits i factures núm. 2017/23. 

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) per un import total de 
95.489,33€. 

Tercer.- Reconèixer l’obligació (O) per un import total de 214.593,87€. 

Quart.- Deixar sense efecte l’ADO 220170014062 aprovat per Decret d’Alcaldia del 
dia 10 d’octubre de 2017, per error en l’import de la factura corresponent 
(l’empresa ja ha presentat l’abonament). 

Cinquè.- Donar compte dels precedents acords als serveis d'Intervenció i de 
Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. 
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Aprovació inicial del projecte executiu per l’enderroc de l’edifici del mercat de la 
Plaça de Vendre i adequació de l’espai per a la instal·lació de construccions 
temporals 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu per l’enderroc de l’edifici del 
mercat de la Plaça de Vendre i adequació de l’espai per a la instal·lació de 
construccions temporals, amb un pressupost total de 246.935,09 euros (IVA inclòs). 

Segon.- Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública durant 30 dies hàbils, 
mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a 
la seu electrònica municipal. 

Tercer.- Comunicar aquest acord als paradistes afectats, i iniciar l’expedient 
corresponent en relació a l’extinció de les ocupacions corresponents. 

Quart.- Donar trasllat de l’expedient als serveis territorials per tal que s’iniciï 
l’expedient per l’autorització de l’ús provisional segons es disposa a l’article 53 DL 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics als efectes adients. 


