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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 25 de setembre de 2020.. 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1384/2020 de data 7 de setembre de 2020. 

Aprovar la classificació de forma decreixent de les proposicions presentades en 

relació a l’avantprojecte de la Biblioteca Municipal i admeses en base als criteris de 

valoració establerts al Plec de Bases i requerir a la UTE SUMO ARQUITECTES + 

TALLER 9S ARQUITECTES d’acord amb la clàusula 22a) del Plec de Bases, perquè 

dins del termini de 10 dies hàbils, comptadors des del següent de la notificació del 

present requeriment, aporti la documentació requerida, en cas que no l'hagués 

presentat ja, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Argentona. 

 

- Decret núm. 1385/2020 de data 7 de setembre de 2020. 

COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 1 de Mataró, en relació al Procediment 

ordinari 343/2020-B en matèria de reconeixement de drets, interposat per J.B.A., 

C.O.G, R.R.M. i M.M.A., el dia 28 d’octubre de 2021 a les 10:15 hores. 

 

- Decret núm. 1399/2020 de data 9 de setembre de 2020. 

Deixar sense efectes la resolució d’Alcaldia 1385/2020, de 7 de setembre per la 

qual s’acordava comparèixer en el procediment ordinari 343/2020-B en matèria de 

reconeixement de drets, interposat per J.B.A., C.O.G, R.R.M. i M.M.A., el dia 28 

d’octubre de 2021 a les 10:15 hores i requerir al departament de recursos humans 

per tal que es realitzi la tramitació pertinent per tal d’efectuar la compareixença i 
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designa en termini, així com la preparació de la documentació que resulti 

pertinent. 

 

Reclamació Patrimonial 3951/2019. 

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada en data 19 de 

desembre de 2019 per EMM pels danys soferts en una caiguda al Carrer Candi, per 

una caiguda presumptament deguda a un desnivell en la calçada. 

 

MOBILITAT.- 

Modificació conveni de col·laboració per a les obres de “Reordenació i senyalització 

de la travessera urbana B-502 entre el PK 6+260 i el PK 6+445 T.M. Argentona – 

Exp. 2018/2699.- 

Aprovar l’addenda per modificar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament 

d’Argentona, relatiu a les obres de reordenació i senyalització de la travessera 

urbana B- 502 entre el PK 6,260 i PK 6,445. TM Argentona. 

 
URBANISME 

Llicència de tala d’arbres al c/Agustí Bartra I Lleonart.- 

Concedir llicència urbanística per a la tala de 3 pins i un avet de la parcel·la situada 

al carrer Agustí Bartra i Lleonart de conformitat amb els antecedents de la present 

resolució. 
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