
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/23  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  2 / de maig / 2019 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Activitat de control 
 

1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors 
 

Àrea d’Hisenda 
 
2. Expedient 5785/2017. Convocatòria i concessió de subvencions 

condicionades a l'existència de crèdit (tramitació anticipada).  
Donar compte del Decret del regidor d'Hisenda núm. 1060 de data 5 d'abril de 
2019 en què es resol aprovar els ajuts per raó de capacitat econòmica en els 
béns immobles de naturalesa urbana gravats per l'IBI 2018 rebuts no 
compensats 
 

B) Part resolutiva 
 
Àrea de Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 2274/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració  
Proposta d’aprovació de l’acceptació de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona destinada a finançar els Punts Locals de Reempresa 
per a l’any 2019 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea d’Hisenda 
 

4. Expedient 2190/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de liquidació de la taxa per 
recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat 
Aprovat per unanimitat 



 
5. Expedient 2289/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  

Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 2296/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea de Seguretat Ciutadana 
 

7. Expedient 253/2019. Sancionador d'Animals.  
Proposta d’arxiu de l’expedient sancionador incoat 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 
 

8. Expedient 3456/2018. 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 d’animals 
potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

9. Expedient 1641/2019. Llicències Urbanístiques -Obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una 
piscina descoberta per a ús privat, vestuari soterrat i una pèrgola exterior 
destinada a aparcament en les parcel·les situades al carrer de Santa Digna, 
35-37, de la urbanització Els Gorgs, amb referències cadastrals 
1831429DG4113S0001UO i 1831430DG4113S0001SO, del terme municipal 
de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Gent Gran 
 

10. Expedient 5689/2018. 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, mitjançat procediment obert simplificat sumari i tramitació 
ordinària el contracte de serveis de consergeria, neteja, cafeteria i vigilància 
del Casal d’avis i Centre social de Bellavista de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

11. Expedient 2340/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials  
Proposta d’aprovació de la convocatòria i preu d’ajuts econòmics per 
l’educació escolar per al curs 2019-2020 
Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

 
12. Expedient 2341/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials  

Proposta d’aprovació de la convocatòria i preus d’ajuts econòmics per a la 
realització d’activitats extraescolars per al curs 2019-2020 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


