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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 20 de gener de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

-   Retornar les següents fiances ingressades per les obres d’un edifici plurifamiliar: 

- Fiança per garantir vialitat: 936€ 

- Fiança vialitat per obertura de rasa: 1.296€ 

- Fiança Runes per obertura de rasa: 300€ 

- Fiança runes connexió clavegueram: 300€ 

Denegar la devolució de les següents fiances: 

- Fiança per la correcta gestió de runes: 4.703,72€ 

- Fiança paviment passatge Tres Tombs: 3.931,37€ 

La devolució de la fiances s'efectuarà amb càrrec al concepte no pressupostari 20080 

fiances execució obres particulars. Notificar l'acord a l'interessat i als Serveis de Tresoreria-

Comptabilitat als efectes escaients. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

- Retornar a l'Empresa l'Arca del Maresme l'aval dipositat en concepte de garantia definitiva 

per l'adjudicació del contracte de les obres incloses en el projecte d'execució per les obres 

d'adequació de l'oficina d'atenció al ciutada. La devolució de l'esmentada fiança s'efectuarà 

amb càrrec al concepte no pressupostari 70800-Altres valors en dipòsit. Notificar l'acord a 

l'interessat i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 

- Retornar a I'Empresa l'Arca del Maresme la fiança dipositada en concepte de garantia 

definitiva per l'adjudicació del contracte de les obres de rehabilitació del cementiri antic. La 

devolució de l'esmentada fiança s'efectuarà amb càrrec al concepte no pressupostari 

20081 Fiances Execució de contractes. Notificar l'acord a l'interessat i als Serveis de 

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

unanimitat. 

- Retornar unes fiances dipositades a la tresoreria municipal en concepte de garantía de la 

vialitat d’unes obres per import de 730,80€ i la fiança dipositada per garantir la correcta 
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gestió de residus de les obres per import de 432€. La devolució de les esmentades fiances 

s'efectuaran amb càrrec al concepte no pressupostari 20080-Fiances execució obres 

particulars. Notificar l'acord a l'interessat i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als 

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

- Retornar una fiança dipositada a la tresoreria municipal per garantir la correcta gestió de 

residus d’unes obres per import de 300€. La devolució de les esmentades fiances 

s'efectuaran amb carrec al concepte no pressupostari 20080-Fiances execució obres 

particulars. Notificar l'acord a l'interessat i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als 

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

- Atorgar l'ajut economic anual al personal que l'ha sol·licitat per a llibres escolars o 

universitaris, autoritzar, disposar i reconèixer l'import de 16.711,65€, amb càrrec a la 

partida 111-920-16204 del vigent pressupost municipal. L'esmentada proposta s'aprova 

per unanimitat. 

- Concedir una llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. 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 un seguit de condicions particulars, advertir a la persona interessada que la 

liquidació tributaria derivada d'aquesta resolució s'aprovara 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 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 als interessats i a l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 

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

- Atorgar al Patronat Municipal del Museu del Cantir l'aportació ordinària per import de 

170.000€, destinada a coadjuvar en el finançament de les despeses generals d'aquest 

Patronat corresponents a l'exercici 2017, autoritzar, disposar i reconèixer I'obligació a 

càrrec de la partida 310-333-41000 del vigent pressupost municipal per import de 170.000€ 
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i notificar els anteriors acords al Patronat Municipal del Museu del Càntir i als Serveis 

d'lntervenció i Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L’esmentada proposta 

s’aprova per unanimitat. 

- Donar de BAIXA UN GUAL PERMANENT i notificar els acords a l'interessat i a l'Organisme 

de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona als efectes escaients. L’esmentada 

proposta s’aprova per unanimitat. 

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

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar i disposar per import de 115,00€, 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'Educador Social de l'Ajuntament una sol·licitud 

d'ajut economic i autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 334,41€, 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 la Treballadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d'ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 542€, 

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'Educador Social de l'Ajuntament una sol·licitud 

d'ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per import de 92,31€, 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 la Treballadora Social de l'Ajuntament la 

sol·licitud d'ajut econòmic. 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 que es relacionen per poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, 

autoritzar i disposar l'import de 150€ a favor deis alumnes, amb carrec a la partida 340-
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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, autoritzar i disposar l'import de 170,55€ a favor deis alumnes, 

amb càrrec a la partida 340-231-48001 del vigent Pressupost Municipal, requerir a les 

entitats 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 que es relacionen per poder fer front a les 

despeses de les activitats organitzades pels centres i pels imports també esmentats, 

autoritzar i disposar l'import de 725,50€ 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 Econòmics de l'Ajuntament 

d'Argentona. L'esmentada proposta s'aprova per unanimitat. 

 


