
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/37  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  19 de setembre de 2019 a les 9.15 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 
B) Part resolutiva 
 

Àrea d’Activitats 
 

2. Expedient 6138/2016. Llicència ambiental.  
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat de taller 
mecànic amb zona de rentat de vehicles i aparcament exterior a instal·lar al 
carrer de França, 38-40, referència cadastral 0301001DG4100S0001FM de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 1453/2017. Llicència ambiental.  
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat 
d’emmagatzematge d’aromes i additius per a l’alimentació animal amb 
emplaçament al carrer del Maresme, 3-7, referència cadastral 
2469730DG4026N0001UT de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 4216/2017. Llicència ambiental.  
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat 
d’emmagatzematge i distribució de productes químics amb emplaçament al 
carrer de Finlàndia, 3, (parcel·la 3E del sector P) referència cadastral 
0102612DG4100S0001HM de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 



 
Àrea de Dinamització Econòmica 

 
5. Expedient 3937/2017. Conveni de col·laboració (Dinamització).  

Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 4626/2017. Conveni de col·laboració (Viver Empreses).  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 

7. Expedient 127/2016. Formalització del Contracte de Gestió de Servei Públic 
mitjançant la modalitat de Concessió, per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d’adjudicació.  
Proposta d'aprovació de l'estat de comptes del primer trimestre de 2019 i 
compensació del cànon per la gestió del servei d’aigua potable amb els rebuts 
municipals pel servei de distribució i subministrament d’aigua 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 3650/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i 
Indemnitzacions).  
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de 
la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 3785/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 4555/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

11. Expedient 4214/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació del conveni a subscriure entre l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la cessió 
de la gestió de l'ús de dos habitatges de titularitat pública administrats per 
l'agència 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme 
 

12. Expedient 1068/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal de l’edificació industrial situada al carrer Barcelonès, 2B, amb 
referència cadastral 2169002DG4026N0001HT del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
13. Expedient 2643/2019. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un femer 
amb emplaçament Can Marc de Corró d’Amunt (parcel·la 53 del polígon 3), 
amb referència cadastral 08085A003000530000DL, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 4369/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal de l’immoble amb emplaçament al carrer de Céllecs, 22, amb 
referència cadastral 1687002DG4018N0001MS del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


