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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 30 de maig de 2017 

 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren adoptats els següents acords: 

 

- 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 37,50 € 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 542,00 

€, 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 l’Educadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 550,00 

€, 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 l’Educadora 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 

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 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 157,84 

€, 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 l’Educadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 156,66 

€, 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. 

- 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 60,61 € 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 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 215,90 € 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 133,50 € 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 
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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 85,00 

€, 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 149,00 

€, 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. 

- 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 321,00 € 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. 

- 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 92,61 

€, 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 l’Educadora Social de l'Ajuntament una 

sol·licitud d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 142,50 

€, 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 els informes de la Treballadora/Educadors Social de 

l'Ajuntament unes sol·licituds d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació 

per import de 302,28 €, amb càrrec a la partida 340-231-48000 del vigent pressupost 
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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 696,00 

€, 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 333,93 

€, 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 els informes de la Treballadora/Educadors Social de 

l'Ajuntament unes sol·licituds d’ajut econòmic i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació 

per import de 1545,67 €, 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. 

- Reconèixer l'obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 1954,15 € 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits pels conceptes també esmentats 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’un seguit d’empreses detallades, corresponents a 

prestacions individuals degudament justificades pels imports i pels conceptes també 

esmentats, reconèixer l'obligació derivada de l'anterior acord, per un import total de 

168,82 €, 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. 
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- Reconèixer l'obligació a favor d’un seguit de persones detallades, per import de 1791,62 € 

quantitat degudament justificada pels centres corresponents dels ajuts econòmics 

concedits pels conceptes també esmentats 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 rehabilitació de les façanes d’un habitatge. 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 d'obres per a la construcció d’una pèrgola de fusta. 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, 
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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 d'obres per a la reforma d’un habitatge. 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 d'obres a AFIX CONSTRUCTORA, S.L., per a la instal·lació d’una grua-

torre. 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, aprovar la liquidació de la 

taxa per ocupació de la volada de la via pública durant un termini de 6 mesos per import 
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de 705,66 € 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. 

- Denegar una sol·licitud de llicència d'obres per a legalitzar l’ús provisional de magatzem i 

adequació d’unes naus pre-existents i notificar aquesta resolució als interessats. 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Concedir una llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 4,50 

metres, amb el compliment de les següents condicions: 

- L’amplada admesa de gual serà de 4,50 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. 

- Aprovar la certificació d’obra nº3 de les obres incloses a la Fase II.2 del Text refós per a la 

urbanització del Barri de Sant Miquel del Cros, reconèixer l’obligació a favor de Civil Stone, SLU 

per import de 36.576,39 €, ordenar el pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària 121-

2311-60100 del pressupost de l’exercici 2017 i aplicar la penalitat imposada per resolució 

d’alcaldia a Civil Setone, SL per import de 3.991,65 €. L’esmentada proposta s’aprova per 

unanimitat. 

- Aprovar la certificació d’obra nº4 de les obres incloses a la Fase II.2 del Text refós per a la 

urbanització del Barri de Sant Miquel del Cros, reconèixer l’obligació a favor de Civil Stone, SLU 

per import de 70.383,89 € i ordenar el pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària 121-

2311-60100 del pressupost de l’exercici 2017.L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat. 

- Atorgar a un funcionari d'aquesta Corporació, en les condicions de l’article 48 de l’Acord 

sobre condicions comuns del personal dels serveis de l’Ajuntament d’Argentona, una 

bestreta sense interès per import de 900,00€, a retornar en catorze mensualitats en la 
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forma reglamentària i amb càrrec al concepte no pressupostari 10050 i notificar el present 

acord a l’interessat i als Serveis d’Intervenció i de Tresoreria – Comptabilitat als efectes 

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

 


