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JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Sessió ordinària - 1a convocatòria 
 
Data: 10 de febrer de 2022 - Hora: 11:00 
 
 
 ORDRE DEL DIA 
 

1. ALCALDIA.- 

1.1.  Acta anterior núm. 2 de data 27 de gener de 2022 

1.2.  Despatx ordinari 

1.3. Donar compte expressa a la Junta de Govern Local de Decrets d’Alcaldia aprovats des 
del 21 de gener de 2022 fins al 3 de febrer de 2022 

1.4. Modificació de l'hora de les sessions de la Junta de Govern Local 

1.5. Pròrroga del contracte del contracte del servei de manteniment dels aparells 
elevadors dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Argentona.- 

1.6. Declarar desert el contracte mixt d’obres per l’execució del projecte d’enderroc de 
l’edifici del mercat de la Plaça de Vendre i adequació de l’espai per a la instal·lació de 
construccions temporals, així com el subministrament i instal·lació de dos equipaments 
comercials autoportants de caràcter no permanent, lot 1 

 
2. RECURSOS ECONÒMICS 

2.1. Bonificació de la taxa d’escombraries comercials, exercici 2022, a favor de l’entitat 
Fundació Privada La Nostra Llar Santa Anna 

2.2 Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic de l’escola bressol del curs 
2021-2022, mensualitat juliol 2022, GENTR 2022/618. 

2.3. Devolució de l’import ingressat en concepte de preu públic de l’escola bressol del curs 
2021-2022, mensualitat juliol 2022, GENTR 2022/921. 
 
3. URBANISME 

3.1. Llicència urbanística d'obres expedient 2021/1548 
3.2. Llicència urbanística d'obres expedient 2021/2555 
3.3. Llicència d'obres expedient 2021/1766 
 
4. ESPAI PÚBLIC 

4.1. Concessió dret funerari per a 2 anys del nínxol 125-Clarà – 2021/3196 
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4.2. Canvi de nom del dret funerari i designa de beneficiari- nínxol 183-01-00 – 2021/2118 
 
4.3. Concessió dret funerari per a 25 anys del nínxol 126-Clarà – 2021/2875 
 
4.4. Canvi de nom del dret funerari i designa de beneficiari- nínxol 67-02-01 – 2020/3240 
 
4.5. Concessió dret funerari per a 25 anys del nínxol 127-Clarà i col·locació làpida – 
2021/3573. 
 
4.6. Concessió dret funerari per a 2 anys del nínxol 128-Clarà – 2021/3636 
 
4.7. Concessió dret funerari per a 25 anys del nínxol 129-Clarà i col·locació làpida – 
2021/3638 
 
4.8. Concessió llicència rasa per connexió clavegueram – 2021/2803 
 
4.9. Concessió llicència rasa per estesa de línia subterrània al carrer Garbí, 33 – Exp. 
2021/2338 
 
4.10. Concessió llicència rasa per estesa de línia subterrània al passeig de la República, 32 – 
Exp. 2021/3181 
 
4.11. Canvi de nom del dret funerari - nínxol 126-01-02 – 2021/2483 
 
5. PROPOSTES URGENTS.- 

 
6. PRECS I PREGUNTES.- 

____________________ 
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