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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 24 de maig de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Devolució ingrés duplicat Grup de Muntanya 

Aprovar la devolució de 86 euros a favor del Grup de Muntanya d’Argentona en 

haver ingressat per duplicat la taxa per ús de la piscina municipal d’estiu 2016. 

 

URBANISME 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a la construcció d’un mòdul annex com a 

construcció auxiliar en pati existent de l’habitatge unifamiliar aïllat. 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a la construcció d’una piscina. 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar 

aïllat i piscina. 

- Denegació llicència urbanística 

Denegació de llicència urbanística d’obres consistents en la instal·lació d’una grua 

autodesplegable a Can Patet. 

- Denegació llicència urbanística 

Denegació de llicència urbanística d’obres per a la legalització de reforma i 

ampliació de planta soterrani d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
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SERVEIS ECONÒMICS 

- Denegació bonificació de la taxa per la concessió de llicència municipal per  

reserva d’aparcament per a persones discapacitades 

Denegació de la bonificació de la taxa per la concessió de llicència municipal per 

reserva d’aparcament per a persones discapacitades per la seva situació 

econòmica. 

 

PROPOSTES URGENTS 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres a Fundació Montblanc per a la promoció de 

la dona per a les obres de reparació i consolidació estructural al veïnat de la 

Pujada (Finca Mas Comalada). 

 

PRECS I PREGUNTES 

- Llicència urbanística 

A proposta del Sr. alcalde i els regidors presents a la sessió aproven per unanimitat 

modificar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local prevista 

per al dia 31/05/2019, que es celebrarà el dia 30/05/2019 a les 9:00 hores. 
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