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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 13 de Novembre de 2020. 

EXTRACTE D’ACORDS 

 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1754/2020 de data 27 d’octubre de 2020. 

Assumir els crèdits a favor d’unes determinades  corresponents a prestacions 

escolars, reconèixer l’obligació per import de 824,75 euros i realitzar el pagament  

dels esmentats ajuts per compte dels beneficiaris a l’empresa que ha prestat el 

servei objecte de l’ajut concedit. 

 

- Decret núm. 1755/2020 de data 27 d’octubre de 2020. 

Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educadors Social de l' 

Ajuntament les sol·licituds de varis ajuts Econòmics, autoritzar, disposar i 

reconèixer l’obligació per import de 382,63 euros a favor de les famílies i requerir a 

les entitats la presentació de la justificació de la realització de les activitats per 

compte del beneficiari.  

 

- Decret núm. 1757/2020 de data 27 d’octubre de 2020. 

Atorgar un ajut econòmic a diverses famílies per a poder fer front a les despeses 

d’activitats escolars i esportives, autoritzar i disposar per import de 1702,01 euros i 

408 euros i requerir a les entitats relacionades la presentació de la justificació de la 

realització de les activitats per compte dels beneficiari 

 

- Decret núm. 1759/2020 de data 27 d’octubre de 2020. 
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Aprovar de conformitat amb l'informe de la Treballadora/Educadors Social de l' 

Ajuntament les sol·licituds de varis ajuts Econòmics, autoritzar, disposar i 

reconèixer l’obligació per import de 1.041,00 euros a favor de les famílies i ordenar 

el pagament dels ajuts atorgats. Requerir a les entitats la presentació de la 

justificació de la realització de les activitats per compte del beneficiari.  

 

- Resolució reclamació patrimonial exp. 172/2019. 

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per RPA 

relativa al dret a rebre una indemnització pels danys soferts al seu vehicle i pels 

danys soferts en d’altres complements, al caure a la sortida de la urbanització Les 

Ginesteres per plaques de gel i que valora en un total de 2.329,72 euros, atenent a 

que la manca d’acreditació del nexe causal entre el dany produït i el funcionament 

dels serveis públics. 

 

- Indemnització sobre els danys i perjudicis per la suspensió del servei parcial del 

contracte de diversos serveis de manteniment: neteja de patis d’escola i 

equipaments esportius, manteniment d’espais oberts i neteja d’embornals i 

reixes.- 

Indemnitzar i abonar a l’empresa CAN CET CENTRE INSERCIO LABORAL, S.L els 

danys i perjudicis durant la suspensió parcial de contracte de diversos serveis de 

manteniment: neteja de patis d’escola i equipaments esportius, manteniment 

d’espais oberts i neteja d’embornals i reixes per un import de 5.252,62 € de 

conformitat amb el informes emesos per la responsable del contracte en dates 

27/5/2020 i 16/10/2020, i que s’han transcrit parcialment a la part expositiva de la 

present resolució. 

 

URBANISME 
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Llicència urbanística d'obres expedient 2020/2016.- 

Concedir llicència urbanística d'obres a NGV per a la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques per autoconsum en coberta a l’habitatge existent al carrer Gran 

núm. 22, d’aquest municipi, formulada en data 4 d’agost de 2020, de conformitat 

amb d’acord amb el projecte tècnic subscrit per l’enginyer. 

 

Llicència urbanística d'obres expedient 2019/178.- 

Concedir llicència urbanística d'obres a EBG per a la legalització parcial i adequació 

de les obres de reforma interior d’un local en planta baixa per canvi d’ús a 

habitatge al C/ Cristòfol Colom, 7 baix, d’acord al projecte presentat en data 

28/09/2020. 

 

Llicència urbanística d'obres expedient 2018/3643.- 

Concedir llicència urbanística d'obres a Summer Avenue, SL per a la construcció 

d’un edifici plurifamiliar en tester i aparcament soterrat al xamfrà entre carrer 

Ramon Par i Sant Narcís , d’ aquest municipi, d’acord amb el projecte tècnic i 

annexos presentats en data 5/03/2020. 

 

Llicència urbanística d'obres expedient 2020/1781.- 

Concedir llicència urbanística d'obres a MCN per a la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques per autoconsum en coberta al carrer Lladó núm. 7, d’aquest 

municipi, formulada en data 8 de juliol de 2020, de conformitat amb el projecte 

tècnic subscrit per l’enginyer. 

 

Llicència urbanística d'obres expedient 2020/1816.- 

Concedir llicència urbanística d'obres a CCN per a la rehabilitació i obertura de 

dues finestres en façana principal al carrer dels Rosers, 14 d’aquest municipi, de 
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conformitat amb el darrer projecte tècnic presentat, redactat i subscrit pels 

arquitectes. 

 

Llicència urbanística d'obres expedient 2020/843,- 

Concedir llicència urbanística d'obres a Solar Profit Energy Services SL per a la 

instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’habitatge situat al carrer 

Narcís Monturiol, 8 d’aquest municipi, formulada en data 22 de desembre de 2019, 

de conformitat amb el projecte tècnic, redactat i subscrit per l’enginyer tècnic 

industrial i presentat en data 30 de juny de 2020. 

 

Llicència urbanística d'obres expedient 2020/655,- 

Concedir llicència urbanística d'obres a Alemania 15, SL amb NIF B62135637, per a 

l’enderroc parcial de l’edifici industrial situat al carrer Industria, 7 d’aquest 

municipi, formulada en data 21 de febrer de 2020, de conformitat amb el projecte 

tècnic, redactat i subscrit per l’arquitecte tècnic i  presentat en data 6 d’octubre de 

2020. 

 

Llicència urbanística d'obres expedient 2020/656,- 

Concedir llicència urbanística d'obres a Alemania 15, SL amb NIF B62135637, per a 

l’enderroc parcial de l’edifici industrial situat al carrer Industria, 9 d’aquest 

municipi, formulada en data 21 de febrer de 2020, de conformitat amb el projecte 

tècnic, redactat i subscrit per l’arquitecte tècnic, presentat en data 5 d’octubre de 

2020. 

 

Llicència urbanística d'obres expedient 2020/1966,- 

Concedir llicència urbanística d'obres a MPSZ amb NIF XX.XXX.700D, per 

reconstruir un tram de mur cedit a la urbanització Can Raimí, 33 d’aquest municipi, 

mailto:oac@argentona.cat


 

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 – CIF: P-0800900C / oac@argentona.cat / 
www.argentona.cat 

 

formulada en data 28 de juliol de 2020, de conformitat amb el projecte tècnic, 

redactat i subscrit per l’arquitecte i presentat en data 28 de juliol de 2020. 

 

Llicència urbanística d'obres expedient 2020/2467,- 

Concedir llicència urbanística d'obres a NRP, per a la construcció de piscina al 

carrer Enric Prat de la Riba, 29 d’aquest municipi, formulada en data 10 de 

setembre de 2020, de conformitat amb el projecte tècnic, redactat i subscrit per 

l’enginyer industrial  i presentat en data 10 de setembre de 2020. 

 

ESPAI PÚBLIC.-  

Concessió llicència rasa per localització fuita d'escomesa de gas al Passeig de la 

República, 48 ( abans Baró de Viver ) – 2020/809.- 

Atorgar llicència municipal a l’empresa NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a les obres 

consistents a realitzar l’obertura, reposició de rasa i localització d’una fuita de 

l’escomesa de gas a la finca situada al Passeig de la República, núm. 48 ( abans 

Baró de Viver ), segons documentació presentada en data 9 de març i 29 de 

setembre de 2020. 

 

Concessió llicència rasa per escomesa de gas al c/ Ramón Par, 8– 2020/1329.- 

Atorgar llicència municipal a l’empresa NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a les obres 

consistents a realitzar l’obertura, reposició de rasa per a la instal·lació d’una 

escomesa de gas a la finca situada al carrer Ramón Par, 8, segons documentació 

presentada en data 22 de maig i 29 de setembre de 2020, 

 

Concessió llicència rasa per escomesa de gas al c/ Bernat de Riudemeia, 7– 

2020/2110.- 
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Atorgar llicència municipal a l’empresa NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a les obres 

consistents a realitzar l’obertura, reposició de rasa per a la instal·lació d’una 

escomesa de gas a la finca situada al carrer Bernat de Riudemeia, 7, segons 

documentació presentada en data 16 d’agost i 29 de setembre de 2020. 

 

Concessió llicència rasa per canalització c/ Josep Domingo Bellalta, 5 – 2020/2362.- 

Atorgar llicència municipal a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., en sol·licitud de llicència 

d'obres consistents a realitzar una canalització de 15 metres des de l'Arqueta M 

fins al Carrer Josep Domingo Bellalta i Coll núm. 5, segons documentació 

presentada en data 24 de setembre de 2020. 

 

Concessió llicència rasa per a instal·lació d'un pal de fusta, al c/ Josep Lluís Sert 

i Roca, núm. 134– 2020/2348.- 

Atorgar llicència municipal a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., en sol·licitud de llicència 

d'obres consistents a realitzar la instal·lació d'un pal de fusta de tipus 8E, al carrer 

Josep Lluís Sert i Roca, núm. 134, segons documentació presentada en data 7 de 

setembre de 2020. 

 

Concessió llicència rasa per escomesa i canonada de gas al c/ Josep Soler, 16– 

2020/1476.- 

Atorgar llicència municipal a l’empresa NEDGIA CATALUNYA, S.A., per a les obres 

consistents a realitzar una rasa per a la instal·lació d’una escomesa i una canonada 

de gas a la finca situada al carrer Josep Soler, núm. 16, segons documentació 

presentada en data 8 de juny i 29 de setembre de 2020. 

 

Concessió llicència rasa per estesa de línia al carrer Rossinyol, 4 - Urb Can 

Vilardell – 2020/2053.- 
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Atorgar llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., per a les 

obres consistents a realitzar l’obertura, reposició de rasa per a nova canalització de 

línia BT a 400V al carrer Rossinyol Urb. Vilardell en el número 4, d’aquest municipi, 

segons documentació presentada en data 4 i 28 d’agost de 2020. 

 

CULTURA.-  

Aprovar el conveni i l’atorgament d’una subvenció directa a l’Associació per a la 

promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Argentona (Xarxa Argentona).- 

Aprovar el Conveni de col·laboració per a l’any 2020 entre l’Ajuntament 

d'Argentona i l’Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a 

Argentona (Xarxa Argentona) i aprovar l’atorgament d’una subvenció directa a 

l’entitat l’Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil Argentona 

(Xarxa Argentona) per un import de 6.300 euros, dedicada a finançar i fomentar 

l’organització d’activitats l’any 2020 a Argentona. 

 

PROPOSTES URGENTS.- 

Resolució reclamació patrimonial, exp. 1043/2019.- 

Declarar a SERVISET PLAGAS, SL responsable dels danys efectivament soferts per 

MCV al caure al carrer Nadal, com a conseqüència d’un filferro (esquer) que 

sobresortia del clavegueram. 
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