
  

  

  EXTRACTE SESSIÓ  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/28  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  12 / de juliol / 2018 a les 10.05 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Activitat de control 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

 
B) Part resolutiva 
 

2. Expedient 3728/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions.  
     Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 

Aprovat per unanimitat 
 
3. Expedient 3745/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions.  
     Proposta de fraccionament de pagament de liquidació de la taxa per la 

prestació de serveis en cementiris locals 
Aprovat per unanimitat 

 
4. Expedient 3803/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions.  
     Proposta de fraccionament de pagament de liquidació de la taxa per la 

prestació de serveis en cementiris locals 
Aprovat per unanimitat 

 
5. Expedient 1876/2017. Quotes Urbanístiques.  
      Proposta de resolució del recurs de reposició contra l’acord de Junta de 

Govern Local de 24 de maig de 2018 d’aprovació definitiva de la modificació 
de la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques del Sector V 
Aprovat per unanimitat 

 
 



 
6. Expedient 7119/2016. Comunicació d’ofici.  
      Proposta d'aprovació de la modificació de l’acord de la Junta de Govern de 

Local de 17 de maig de 2018 en relació a l’acceptació de la subvenció 
atorgada pel Consorci Besòs Tordera per l’actuació dels treballs de connexió 
de la seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt a la xarxa municipal de 
clavegueram de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
7. Expedient 1519/2017. Aprovació de Conveni (Obres i Serveis).  
     Proposta d'aprovació de la modificació de l’acord de la Junta de Govern de 

Local de 24 de maig de 2018 en relació a l’acceptació de la subvenció 
atorgada pel Consorci Besòs Tordera per l’actuació de renovació de la xarxa 
de sanejament del carrer Aragó de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
8. Expedient 1115/2018. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 

econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
      Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte del servei de suport, 

assessorament i mediació a les comunitats de veïns i en temes de veïnatge 
de l'ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
9. Expedient 3586/2018. Subvencions i ajuts a la rehabilitació (Pla de Barris).  
     Proposta d'aprovació de reconeixement de l'obligació de pagament de la 

subvenció per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos 
dins l'àmbit delimitat pel pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del 
Vallès, any 2016 atorgada a l'expedient d'ajuts a la rehabilitació 4968/2016 
Aprovat per unanimitat 

 
10. Expedient 3673/2018. Subvencions i ajuts a la rehabilitació (Pla de Barris).  
      Proposta d'aprovació de reconeixement de l'obligació de pagament de la 

subvenció per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos 
dins l'àmbit delimitat pel pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del 
Vallès, any 2017 atorgada a l'expedient d'ajuts a la rehabilitació 4011/2017 
Aprovat per unanimitat 

 
11. Expedient 5808/2017. Accidents i actuacions.  
      Proposta de resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per 

una infracció de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
potencialment perillosos, acordant la pèrdua de la reducció del 20% 
corresponent al pagament voluntari de la sanció, per impagament del deute 
en el termini concedit a l’efecte 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


