
  

  

  EXTRACTE  

  

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/32  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  11 de juliol de 2019 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

B) Part resolutiva 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 5954/2016. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de rescissió del Conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses i devolució de la fiança 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Esports 
 

3. Expedient 6707/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del subministrament, 
instal·lació i manteniment de l’equipament esportiu cardiovascular i muscular 
per al Complex Esportiu Municipal de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 

 

Àrea de Sanitat i Salut Pública 
 

4. Expedient 3040/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació del servei de recollida, 
acollida i assistència d’animals domèstics de companyia i animals salvatges 
urbans abandonats, perduts, ferits i decomissats, que es troben a la via 
pública així com, les tasques d’auxili a les actuacions judicials, dels cossos de 
seguretat o del departament de salut pública de l’ajuntament, en aquelles 
intervencions en les que estiguin implicades aquesta categoria d’animals. 
Aprovat per unanimitat 



 

Àrea de Seguretat Ciutadana 
 

5. Expedient 3503/2019. 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 
 

6. Expedient 2691/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat i piscina amb emplaçament al carrer de Marià 
Màrgens i Gibert, 4, amb referència cadastral 1518524DG4111N0001QD, de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 2988/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d'una llicència urbanística per a la parcel·lació de la 
finca situada en el carrer del Delta, 3-5, amb referències cadastrals 
1828708DG4112N0001XU i 1828709DG4112N0001IU de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


