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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 18 d’abril de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Retornar un aval per import de 2.500 € dipositat a la tresoreria municipal en concepte de  

fiança com a garantia pel contracte de subministrament de material divers de ferreteria. La 

devolució 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. 

- Denegar una sol·licitud de llicència d’obres per a la reforma integral i ampliació d’un local 

destinat a bar restaurant, de conformitat amb la motivació continguda en els antecedents 

dels presents acords i notificar aquesta resolució als interessats. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Concedir llicència per a la modificació d’una llicència municipal atorgada per la junta de 

Govern Local en data 08/11/2016 per a la rehabilitació d’una coberta en un habitatge 

unifamiliar entre mitgeres. 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 i 

amb un seguit de condicions particulars, advertir a la persona interessada que la liquidació 

tributària derivada d’aquesta legalització 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 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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- Denegar una sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció d’una edificació auxiliar a 

un habitatge, de conformitat amb la motivació continguda en els antecedents dels presents 

acords i notificar aquesta resolució als interessats. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Desestimar un recurs de reposició interposat contra un acord adoptat per la Junta de 

Govern Local en sessió de data 15 de novembre de 2016, de denegació de la llicència 

ambiental sol·licitada per a una activitat d’emmagatzematge temporal de residus no 

perillosos, per extemporani, de conformitat amb la motivació continguda en els 

antecedents dels presents acords i notificar en deguda forma els presents acords als 

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

- Atorgar un ajut econòmic a les famílies que es relacionen 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 690,00 € 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 la família que es relaciona 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 330,75 € 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. 

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

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 134,85 

€, 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 450,00 

€, 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 l’Educadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 52,95 

€, 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 186,90 

€, 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. 

- Acceptar el recurs econòmic de 34.706,88 € concedit per la Diputació de Barcelona pel 

“Finançament de l’àmbit de benestar social, en el marc del Catàleg de concertació 2017 del 

Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019”, i que es notifiqui en deguda forma els precedents 

acords als interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics d’aquest Ajuntament. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

- Acceptar el recurs econòmic de 205.321,29 € concedit per la Diputació de Barcelona pel 

“Programa Complementari de Foment de l’Ocupació local 2017-2018”; el seu règim de 

concertació i la concessió d’ajuts en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals” 2016-2019, i 

notificar l’acord anterior a la Diputació de Barcelona, Àrea de Desenvolupament Econòmic 

Local, i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes procedents. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 


