
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/46  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  31 / d’octubre / 2018 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part resolutiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Àrea d’Hisenda 
 

2. Expedient 4643/2016. Quotes Urbanístiques.  
Proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra el Decret 
de la regidoria d’Hisenda de data 22 de juny de 2018 i contra l’acord de Junta 
de Govern Local de data 15 de març de 2018 d’aprovació definitiva de la 
modificació de la liquidació definitiva de l’expedient de quotes urbanístiques 
per al finançament de les obres d’urbanització del Sector U 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 5810/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 5814/2018. Compensació de Deutes.  
Proposta de compensació de deutes 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea de Polítiques Socials 
 

5. Expedient 2134/2018. Concessió de Subvencions (Serveis Socials)  
Proposta d'aprovació de la resolució de sol·licituds de subvencions a entitats 
per a activitats relacionades amb les polítiques socials, per a l'any 2018 
Aprovat per unanimitat 
 



Àrea de Règim Intern 
 

6. Expedient 842/2015. Adhesions  
Proposta d'aprovació de la quota/aportació per a l'exercici 2019 al Consorci 
Teledigital Granollers, com a membre consorciat. 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 761/2018. Dietes regidors.  
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de 
la corporació sense dedicació exclusiva ni parcial. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Seguretat Ciutadana 
 

8. Expedient 4625/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d'aprovació de la pròrroga del contracte del servei de retirada de 
vehicle de la via pública de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

9. Expedient 1946/2016. Llicència Ambiental.  
Proposta d'incorporació de canvi no substancial a l’activitat de valorització de 
residus no perillosos que es desenvolupa amb emplaçament a la Carretera de 
Granollers a Cardedeu, p.k. 2, (referència cadastral 
2675802DG4027S0001MU) d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 115/2017. Llicència ambiental.  
Proposta d'incorporació de canvi no substancial a l’activitat de valorització de 
residus no perillosos que es desenvolupa amb emplaçament a la Carretera de 
Granollers a Cardedeu, p.k. 2, (referència cadastral 
2675802DG4027S0001MU) d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 5789/2018. Substitucions de vehicles adscrits a una Llicència 
d'Auto-taxi.  
Proposta d’autorització de substitució del vehicle adscrit a la llicència de taxi 
número 6. 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, de l’assumpte que s’esmenta a continuació.  
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis  
 

13. Expedient 5141/2018. Execució d'Obres per aquesta Administració.  
Proposta d’aprovació de les memòries valorades per la substitució de xarxa 
municipal d’aigua potable a diversos llocs del municipi de les Franqueses del 
Vallès. 

  Aprovat per unanimitat 



  

  

 
B) Precs i preguntes 
 

  


