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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2020.. 

EXTRACTE D’ACORDS 

ALCALDIA 

- Decret núm. 1503/2020 de data 23 de setembre de 2020. 

Aprovar de conformitat amb l’informe de la Treballadora/Educador Social de 

l’Ajuntament d’Argentona, les sol·licituds de varis ajuts econòmics, autoritzar i 

disposar per import de 535,00 euros a favor de les entitats i requerir a les entitats 

la presentació de la justificació de la realització de les activitats  de l’ajut atorgat.  

- Decret núm. 1538/2020 de data 1 d’octubre de 2020. 

Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'ajuntament d’Argentona i l'ajuntament 

de Dosrius per a la utilització de la borsa de treball d’Agent de policia local. 

 

URBANISME 

Llicència urbanística d'obres expedient 2019/3366.- 

Concedir llicència urbanística d'obres al NIF ..... 027I, per a la construcció d’una 

piscina al pati-jardí de l’habitatge existent al carrer de l’Olivera del veïnat de Madà, 

formulada en data 26 de març de 2020, de conformitat amb el projecte bàsic i 

executiu redactat 

Modificació i/o ampliació llicència urbanística d’obres expedient 2018/916,- 

Autoritzar la modificació i/o ampliació de la llicència urbanística d'obres expedient 

2018/916, atorgada per la Junta de Govern Local en data 28 de juny de 2018 a 

Zedis SL amb NIF B08584989, per a la restauració de les façanes i coberta de la 

masia Can Cabanyes, situada al veïnat de la Pujada, 12 d’aquest municipi i, de 
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conformitat amb la documentació tècnica presentada en data 13 de febrer de 

2020. 

 

ESPAI PÚBLIC 

Concessió llicència rasa per estesa de línia subterrània Avinguda Puig i Cadafalch i 

carrer Bernat de Riudemeia – 2020/1319.- 

Atorgar llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., per a les 

d'obres consistents a realitzar l’obertura, reposició de rasa i estesa de línia 

subterrània de Mitja Tensió a 25 kV a instal·lar a l’ Avinguda Puig i Cadafalch i 

carrer Bernat de Riudemeia, segons documentació presentada en data 21 de maig 

i 1 de setembre de 2020. 

Concessió llicència rasa per estesa de línia subterrània al carrer Les Parres i 
Joan XXIII – 2020/1630.- 

Atorgar llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., per a les 

d'obres consistents a realitzar l’obertura, reposició de rasa i estesa de línies 

subterrànies BT a 400V des del CD MA71413 i CD 57759 per eliminació del CD 

MA71623, i línia subterrània de MT a 25KV "Mataró-2", situat al carrer Les Parres i 

Joan XXIII d’aquest municipi, segons documentació presentada en data 19 i 26 de 

juny i 3 de setembre de 2020. 

Concessió llicència rasa per estesa de línia subterrània Avinguda Doctor Vintro, 

número 5 – 2020/1317.- 

Atorgar llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., per a les 

d'obres consistents a realitzar l’obertura, reposició de rasa i estesa de línia 

subterrània de Baixa Tensió a 400 V a instal·lar a l’ Avinguda Doctor Vintro, número 

5, per nou subministrament d'obres, segons documentació presentada en data 21 

de maig, 23 de juliol i 28 d’agost de 2020. 

Concessió llicència rasa per estesa de línia subterrània Carrer Montserrat Roig i 

Fransitorra, número 42– 2020/1577.- 
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Atorgar llicència municipal a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., per a les 

d'obres consistents a realitzar l’obertura, reposició de rasa i estesa de línia 

subterrània de Baixa Tensió a 400 V a instal·lar al Carrer Montserrat Roig i 

Fransitorra, número 42, per nou subministrament, segons documentació 

presentada en data 18 de juny, 23 de juliol i 28 d’agost de 2020. 

Concessió llicència rasa per connexió clavegueram – 2020/1613.- 

Atorgar llicència municipal d’obres, per a la realització d’una rasa per a la connexió 

al clavegueram al carrer Lladó d’Argentona, segons documentació presentada en 

data 19 de juny i 2 de setembre de 2020. 

 

PROPOSTES URGENTS.- 

 

Resolució recurs reposició, exp. reclamació patrimonial 635/2018.- 

Inadmetre a tràmit per extemporani el recurs de reposició formulat contra la 

resolució d’Alcaldia número 806, de data 5 de juny de 2020, que desestima la 

reclamació patrimonial formulada per l’ASSOCIACIÓ CANNÀBICA LA MOTA, 

presentat en data 10 de setembre de 2020. 

Aprovació inicial projecte reurbanització c/ Josep Soler – 2020/2484.- 

Aprovar inicialment, i si en el tràmit d’informació pública no es presenten 

al·legacions o reclamacions, definitivament, el Projecte de reurbanització del carrer 

Josep Soler entre la cruïlla del carrer Bernat de Riudemeia i la plaça de Lluís 

Companys redactat pels enginyers de camins, canals i ports, Josep Serra Vicente i 

Martí Ribé Forn, de l’empresa PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A., amb un 

pressupost d’execució total del contracte de l’obra de 674.016,04 euros (IVA inclòs). 
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