
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/34 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Tipus de sessió Pública

Data i hora 25 de juliol de 2019 a les 10.00 hores

Lloc Sala d'Actes de la Casa Consistorial 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva

Àrea de Pla de Barris

1. Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació 
dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Pla de 
Barris de les Franqueses del Vallès, any 2019

Àrea de Seguretat Ciutadana

2. Proposta  per  a  la  incoació  d’expedient  sancionador  per  presumptes 
infraccions  de  la  llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  la  tinença  d’animals 
potencialment perillosos

3. Proposta  per  a  la  incoació  d’expedient  sancionador  per  presumptes 
infraccions  de  la  llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  la  tinença  d’animals 
potencialment perillosos i  de la  llei  50/1999,  de 23 de desembre,  sobre el 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos

4. Proposta  per  a  la  incoació  d’expedient  sancionador  per  presumptes 
infraccions  de  la  llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  la  tinença  d’animals 
potencialment perillosos i  de la  llei  50/1999,  de 23 de desembre,  sobre el 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos

5. Proposta  per  a  la  incoació  d’expedient  sancionador  per  presumptes 
infraccions  de  la  llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  la  tinença  d’animals 
potencialment perillosos i  de la  llei  50/1999,  de 23 de desembre,  sobre el 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos

 



Àrea d’Urbanisme

6. Proposta  d’aprovació  de  la  resolució  del  contracte  d’obra  consistent  en 
l’execució del projecte anomenat “Projecte d’Urbanització del Sector N de les 
Franqueses  del  Vallès”,  subscrit  amb  la  mercantil  ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS,  SL Y COBRA,  INSTALACIONES Y SERVICIOS,  S.A., 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, degut a la suspensió de les obres per 
termini superior al permès legalment

B) Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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