
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/6  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  31 / de gener / 2019 a les 10.05 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part resolutiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat 
 

2. Expedient 4336/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració.  
Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona, per a fer front a les despeses de transport escolar en la campanya 
“Coneguem els nostres parcs” 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Alcaldia 
 
3. Expedient 281/2019. Subvencions sol·licitades a una altra administració.  

Proposta d'aprovació d'actuacions i de sol·licituds de recursos econòmics, 
materials i tècnics, en el marc del catàleg de serveis de 2019 de la Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea de Dinamització Econòmica 

 
4. Expedient 6452/2018. Autoritzacions de Venda Ambulant  

Proposta d’aprovació de baixa de la llicència per a l’ocupació de terreny d’ús 
públic en el mercat municipal setmanal de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
 

5. Expedient 372/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació de l’addenda núm. 9 de data 21 de gener de 2019 al 
Conveni de Col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments de 
l’Ametlla del Vallès, Canovelles, les Franqueses del Vallès, Figaró-Montmany, 
la Garriga i Tagamanent per a la promoció i desenvolupament econòmic 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 

6. Expedient 5006/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions.  
Proposta de desestimació de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

7. Expedient 4050/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, simplificat, sumari i tramitació 
ordinària del contracte d’obres per a la construcció d’un col·lector d’aigües 
residuals al camí de Can Gregori de Llerona 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 6365/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat de les obres de 
remodelació de la plaça dels Països Catalans 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

9. Expedient 456/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació de l'adhesió a la pròrroga de la vigència del II Pla 
Comarcal d'Igualtat de gènere 2015-2018 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

10. Expedient 312/2019. Drets i Deures Retributius. 
Proposta d'aprovació de gratificacions per serveis realitzats fora de la jornada 
habitual del personal funcionari. 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 313/2019. Drets i Deures Retributius.  
Proposta d'aprovació de gratificacions per torn partit i nocturns, i jornades en 
caps de setmana i festius realitzats pel personal. 
Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

 
Àrea de Seguretat Ciutadana 

 

12. Expedient 249/2019. Sancionador d'Animals.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per una presumpta infracció de 
la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 251/2019. Sancionador d'Animals.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per una presumpta infracció de 
la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 253/2019. Sancionador d'Animals.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per una presumpta 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 
 

15. Expedient 5181/2016. Llicència ambiental.  
Proposta de concessió de llicència ambiental per a l’activitat de gestió de 
residus metàl·lics per valorització a instal·lar al carrer de Portugal, 22, 
referència cadastral 0297616DG4009N0001HW, d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 5876/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de suspensió del procediment per a la concessió de llicència 
urbanística sol·licitada per a actuacions diverses de millora de la nau 
industrial amb emplaçament a la carretera de Granollers a Cardedeu, p.k. 
4,300, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 6499/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la parcel·lació 
urbanística i obres de reforma per dividir en dos la finca amb emplaçament al 
carrer de Migdia, 41 (referència cadastral 1487710DG4018N0001BS) 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

 
B) Precs i preguntes 
 

  


