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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 27 de juny de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- Atorgar un ajut econòmic a les famílies 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 1435,87 € 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, 

donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local i notificar els 

anteriors acords als interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament 

d’Argentona. 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 261,50 

€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, donar compte 

de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local i notificar els anteriors 

acords als interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. 

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 165,00 

€, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, donar compte 

de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local i notificar els anteriors 

acords als interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament d’Argentona. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Atorgar un ajut econòmic a les famílies 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 601,75 € 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, 
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donar compte de la resolució en la sessió següent de la Junta de Govern Local i notificar els 

anteriors acords als interessats i als Serveis Tècnics i Econòmics de l’Ajuntament 

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

- Assumir els crèdits a favor d’algunes empreses, corresponents a prestacions individuals 

degudament justificades, reconèixer l’obligació per un import de 337,58 € amb càrrec a la 

partida 340-231-48000 del vigent pressupost municipal, realitzar el pagament per compte 

dels beneficiaris a les empreses i notificar els precedents acords als serveis de Tresoreria–

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

- Concedir una llicència d'obres per a la legalització d’unes obres de reforma amb creació 

de 2 habitatges. 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, 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 i notificar aquesta resolució 

als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Concedir una 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. 

- 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. 
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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. 

- Concedir una 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. 

- 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. 

-Declarar la urgencia de la tramitació de l’expedient d’adjudicació del contracte de les obres 

de rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch, aprovar l’expedient iniciant el tràmit per a 

l’adjudicació del contracte de les obres de rehabilitació mitjançant procediment obert, 

aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que hauran de regir el contracte de 

les obres mitjançant procediment obert i autoritzar la despesa derivada dels anteriors 

acords de l’exercici 2017 a la partida 315-336-682.00. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Retornar les fiances dipositades a la tresoreria municipal en data 11 de febrer de 2016 

per import de 3888,00 € en concepte de garantia de la vialitat d’unes obres, la quantitat de 

4752,24 € en concepte d’enderroc i la quantitat de 2347,68 € en concepte de residus 

d’excavació. La devolució de les esmentades fiances s'efectuarà amb càrrec al concepte no 

pressupostari 20080-Fiances execució obres particulars. Notificar l'acord a l'empresa 
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interessada i als Serveis de Tresoreria-Comptabilitat als efectes escaients. L'esmentada 

proposta s'aprova per unanimitat. 

- Concedir una llicència d'obres a GARBI ADMINISTRACIÓ, SL, per a la distribució interior i 

instal.lacions d’una nau industrial. 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, 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 i notificar 

aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


