EXTRACTE

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/1

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

10 / de gener / 2019 a les 10.00 hores

Lloc

Sala de Juntes

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part dispositiva i activitat de control
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Àrea de Dinamització Econòmica
2. Expedient 5551/2018. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració
Donar compte del Decret de l'alcalde número 2018-3796 de data 24 de
desembre de 2018 en què es resol acceptar la subvenció atorgada pel Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya per a la realització del programa Treball i
Formació 2018
3. Expedient 6652/2018. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració
Donar compte del Decret de l'alcalde número 2018-3817 de data 28 de
desembre de 2018 en què es resol acceptar la subvenció atorgada pel Servei
Públic de Catalunya per a la realització d'accions d'intermediació laboral per a
la inserció en el mercat de treball en col·laboració amb agències de
col·locació, línia 1, per a l'any 2018
B) Part resolutiva
Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat
4. Expedient 7134/2018. Autoritzacions de Venda Ambulant.
Proposta de concessió de llicència per a l'ocupació de terrenys d'ús públic en
el mercat setmanal de productes de proximitat i artesanals ubicat a la Rambla
de la carretera de Ribes de Corró d'Avall per a l' exercici de 2019
Aprovat per unanimitat

5. Expedient 23/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant.
Proposta de concessió de llicència per a l'ocupació de terrenys d'ús públic en
el mercat setmanal de productes de proximitat i artesanals ubicat a la Rambla
de la carretera de Ribes de Corró d'avall per a l'exercici de 2019
Aprovat per unanimitat
Àrea de Dinamització Econòmica
6. Expedient 2534/2018. Sol·licitud de subvencions (Dinamització)
Proposta d’aprovació d’ampliació de la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona, destinada al finançament del Punt Local de Reempresa
Aprovat per unanimitat
Àrea de Gent Gran
7. Expedient 7093/2018. Organització d'Actes Públics.
Proposta d’aprovació del Programa de dinamització cultural de la gent gran
per a l’exercici de 2019
Aprovat per unanimitat
Àrea de Seguretat Ciutadana
8. Expedient 3046/2018. Accidents i actuacions.
Proposta de resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per
una infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos
Aprovat per unanimitat
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge
9. Expedient 917/2018. Llicència ambiental.
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat de fabricació
d’escames de PET reciclat a instal·lar al carrer de França, 44 i carrer
Luxemburg, 8, referències cadastrals 01020608DG4100S0001UM 0102607DG4100S0001ZM, del terme municipal de les Franqueses del Vallès
Aprovat per unanimitat
10. Expedient 6984/2018. Llicències Urbanístiques - Obres majors.
Proposta de concessió de la llicència urbanística sol·licitada per a l’enderroc
d’un habitatge entre mitgeres amb emplaçament al carrer del Canari, 1, amb
referència cadastral 2193304DG4029S0001YK, del terme municipal de les
Franqueses del Vallès
Aprovat per unanimitat

C) Precs i preguntes

