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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 19 de setembre de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Avocar puntualment la competència en matèria de sol·licitud de subvencions, en relació a 

l’aprovació de la sol·licitud de la subvenció per al finançament del Programa integral de 

suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, 

aprovar la documentació i el rol de centre gestor per la sol·licitud de subvenció, 

condicionar l’eficàcia de qualsevol dels acords que es derivin de l’execució d’aquesta 

resolució tant a la signatura del conveni de col·laboració esmentat com a disposar de crèdit 

adequat i suficient per atendre les despeses, d’acord amb l’informe que hagi d’emetre el 

departament d’intervenció, donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local i 

notificar el precedent acord a l’interessat als efectes escaients. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Concedir una llicència d’obres per a la reforma interior en planta baixa d’un habitatge 

unifamiliar. 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’adjunten a la present llicència i amb unes condicions determinades. 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 el 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. Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona. L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 
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- Aprovar la relació adjunta de crèdits i factures núm. 2017/18 amb les quanties i amb 

càrrec a un seguit de partides pressupostàries, autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació 

(ADO) per un import total de 178.630,11 €, a favor dels tercers i per un seguit de 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. 

- Assumir els crèdits a favor de l’empresa Optica Catalunya, corresponents a prestacions 

individuals degudament justificades pels imports i pels conceptes corresponents, 

reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord, per un import total de 233,10 €, 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. 

- Assumir els crèdits a favor d’unes determinades empreses, corresponents a prestacions 

individuals degudament justificades pels imports i per un seguit de conceptes concretats, 

reconèixer l’obligació derivada de l’anterior acord,  per un import total de 1.057,50 €, a 

càrrec de les corresponents autoritzacions i disposicions de la despesa aplicades a la 

partida 340-231-48001 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. 

- Retornar la quantitat de 163,00 € ingressada en concepte de preu públic per l’escola 

bressol en haver obtingut favorablement la baixa per al curs 2017-2018. La devolució es 

farà amb càrrec als comptes d’ingressos 327-34200 (Preu públic escola bressol). Anul·lar i 

deixar sense efectes la liquidació practicada en concepte de preu públic de mensualitat del 

mes de juliol de 2018 (curs 2017-2018) i per import de 163,00 € aprovada per decret 

d’alcaldia de data 2 d’agost de 2017 i notificar els precedents acords als serveis de 

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

unanimitat. 
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- Aprovar els preus contradictoris del contracte del servei de manteniment de l’equipament 

informàtic, telefonia IP i Wimax de l’Ajuntament d’Argentona, adquirir els productes 

necessaris per tal de realitzar la migració de tots els softwares compatibles amb el sistema 

operatiu dels nous servidors 2012R2 i notificar els precedents acords als interessats i als 

serveis d’Intervenció i Tresoreria als efectes escaients. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Concórrer a la Línia 1 del programa complementari per a l’execució d’actuacions 

d’abastament d’aigua en baixa, en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019, 

aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 20 de juliol de 2017 

pels àmbits (àmbit 1, corresponent a la sectorialització de la xarxa, automatització i 

monitorització, àmbit 2, corresponent a la renovació de xarxes antigues), en cas de resultar 

adjudicataris, es proposarà l’encàrrec de les actuacions (àmbit 1 i àmbit 2) a la societat 

municipal Aigües d’Argentona, S.A.. Facultar a l’alcalde, Eudald Calvo Català, per realitzar els 

tràmits necessaris per l’execució d’aquest acord i la presentació electrònica dels 

documents que exigeixi la convocatòria i condicionar l’efectivitat de les actuacions a la 

concessió de la subvenció corresponent, així com a disposar dels informes de secretaria i 

intervenció tan en allò relatiu a l’execució de les actuacions com a l’encàrrec a la societat 

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


