
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/17  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  4 / d’abril / 2019 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Activitat de control 
 

1.  Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 

 
B) Part resolutiva 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 2095/2018. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb NIF número B67195875 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 1867/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant  
Proposta d’aprovació d’alta i concessió de llicència per a l’ocupació de terreny 
d’ús públic en el mercat municipal setmanal de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Esports 
 

4. Expedient 1158/2019. Activitats o cursos (organització o inscripció).  
Proposta d'autorització per informar favorablement del pas, pel terme 
municipal de les Franqueses del Vallès, de la XXXIX Marxa Cicloturista 
"Rutes del Montseny" el proper diumenge 7 d'abril de 2019 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
Àrea d’Hisenda 

 
5. Expedient 1811/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  

Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Sanitat i Salut Pública 
 

6. Expedient 1785/2019. Organització d'Actes Públics.  
Proposta d’aprovació de la realització d’una campanya de donació de sang al 
municipi, a càrrec del Banc de sang i teixits del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

7. Expedient 699/2019. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d'aprovació inicial del projecte per a la rehabilitació de la façana i 
porxos del pati nord de l’edifici de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1080/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta per a ús privat en terrenys de l’habitatge amb 
emplaçament a Can Parets de Llerona (parcel·la 8 del polígon 15 del cadastre 
de rústega), amb referència cadastral 000211200DG41A0001RA, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 1192/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 4,95 kWp per autoconsum a la coberta d’un habitatge 
existent en sòl no urbanitzable emplaçat a Can Carrasco de Llerona, parcel·la 
225 del polígon 16 del cadastre de rústica (referència cadastral 
001101600DG41A0001BA) de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


