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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 25 de gener de 2019 

  
EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 95/2019 de data 16 de gener de 2019 

Atorgar un ajut econòmic a unes determinades famílies per a poder fer front a les 

despeses d’unes determinades activitats, autoritzar i disposar l’import de 12.756,9 

euros a favor de les families, i requerir a les entitats relacionades la presentació de 

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

 

RECURSOS ECONÒMICS 

- Devolució fiances Construcciones Deumal 

Retornar a l’empresa Construcciones Deudamal, S.A. l’aval per import de 5.623,15 

euros en concepte de garantía del contracte de rehabilitació de ferms de diversos 

carrers de la vila d’Argentona. 

 

URBANISME 

- Aprovació condicions generals expedients obres privades 

Aprovar les condicions generals de diverses llicències d’obra i la notificació dels 

acords o resolucions d’atorgament de llicències que s’adoptin a partir de la data 

del present acord s’acompanyaran del document que contingui les condicions 

generals de llicència aprovades, i notificar el present acord a Serveis Territorials i 

donar-ne publicitat a la web municipal i al portal de transparència. 
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- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d'obres per a la construcció d’un habitatge 

unifamiliar aïllat i una piscina. 

- Llicència urbanística 

Concedir llicència urbanística d’obres per a la restitució de les campanes a la 

Parròquia Sant Julià. 

- Denegació llicència urbanística 

Denegar la sol·licitud de llicència urbanística d’obres per a la construcció de piscina 

i murs de rocalla. 

- Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern 

Local de data 7 de setembre de 2018, pel qual es denega una llicència d’obres 

Desestimar el recurs de reposició de l’empresa TEN EQUS SL, contra l’acord pres 

en sessió celebrada el dia 7 de setembre de 2018 per la Junta de Govern Local, pel 

qual es denega la sol·licitud de llicència urbanística de legalització de les obres de 

reforma de les edificacions de la finca rústica Ca l’Omedes, i realizar les actuacions 

sancionadores pertinents. 

 

ESPAI PÚBLIC 

- Llicència de gual 

Concedir la llicència municipal per a la instal·lació d’un GUAL PERMANENT de 3,50 

metres i aprovar la liquidació taxa de 19,76 euros per la placa de gual permanent i 

69,58 euros en concepte de taxa de concessió de llicència. 

- Canvi de titularitat de llicencia de gual 

Autoritzar el canvi de titularitat de llicència de gual i aprovar la liquidació taxa de 

48,99 €, en concepte de transmissió de llicència de gual permanent. 
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