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JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Sessió ordinària - 1a convocatòria 
 
Data: 23 d'abril de 2021 - Hora: 09:00 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 
1. ALCALDIA.- 

1.1) Acta anterior núm. 7 de data 09/04/2021 

1.2) Despatx ordinari 

1.3) Donar compte expressa a la Junta de Govern Local de Decrets d’Alcaldia aprovats des 
del 02/04/2021 al 16/04/2021.- 
 
1.4) Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei català de Trànsit o l'Ajuntament 
d'Argnetona en materia de seguretat viària, així com l'annex 2 del conveni marc de 
col·laboració  entre el Servei Català de trànsir i l'Ajuntament d'Argentona per a l'adhesió al 
sistema d'informació i atenció a les víctimes i afectats d'accidents de trànsit a Catalunya del 
Servei Català de Trànsit, l'annex 3 del conveni marc  de col·laboració entre el Servei Català 
de Trànsit en materia de controls de velocitat amb aportació d'aparell cinemòmetre a 
l'Ajuntament d'Argentona i l'annex 5 del conveni marc de col·laboració entre el Servei 
Català de Trànsit en materia de controls d'estupefaents amb aportació de kits de detecció 
de substàncies estupefaents i material de suport amb l'ajuntament d'Argentona  
 
1.5) Resolució reclamació patrimonial, exp. 289/2020 
 
2. URBANISME 
 
2.1) Caducitat llicència urbanística d'obres expedient 2014/9 .- 
 
2.2) Proposta Rasa 2020/2701 
 
2.3) Llicència urbanística d'obres expedient 2020/2370,- 
 
2.4) Llicència urbanística de legalització obres expedient 2016/1607,- 
 
2.5) Llicència urbanística d'obres expedient 2021/167,- 
 
2.6) Llicència urbanística obres expedient 2020/2866,- 
 
2.7) Modificació i/o ampliació llicència urbanística d'obres expedient 2019/3243,- 
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2.8) Llicència urbanística d'obres expedient 2020/1741,- 
 
2.9) Llicència urbanística d'obres expedient 2021/59,- 
 
2.10) Rectificació de la base imposable de càlcul de l'import de l'impost de construccions, 
instal·lacions i obres en la llicència urbanística d'obres expedient 2020/2624,- 
 
2.11) Llicència urbanística d'obres expedient 2021/491,- 
 
2.12) Llicència de tala de 3 pins a Can Raimí 142 
 
3. ESPAI PÚBLIC 
 
3.1) Concessió llicència rasa Tub Verd - des de la rotonda del Mas Costabella fins c/Garbí,– 
Exp. 2020/2448 
 
3.2)Denegar la concessió llicència modificació dels elements de la xarxa de telefonia 
situada al carrer c/ Sant Julià, 50-52– 2020/2846 
 

4. PROPOSTES URGENTS.- 
 
5. PRECS I PREGUNTES.- 
____________________ 
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