
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/39  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  3 d’octubre de 2019 a les 10.00 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 
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

2. Expedient 1337/2016. Llicència Ambiental.  
Proposta de concessió definitiva de llicencia ambiental a l’empresa Tecnopol 
Sistemas, SL per a l’activitat de fabricació i distribució de poliuretans i epoxis 
a instal·lar al carrer de Portugal, 34-44 (referències cadastrals 
0297622DG4009N0001BW, 0297623DG4009N0001YW, 
0297624DG4009N0001GW, 0297625DG4009N0001QW, 
0297626DG4009N0001PW, 0297627DG4009N0001LW) d’aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 6118/2016. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

4. Expedient 1553/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2019/1553 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer de l’Om, 1 d’aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 



 
5. Expedient 2803/2019. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2019/2803, a LYNTIA NETWORKS S.A.U, al costat de l’arqueta existent a 
l’avinguda dels Gorcs amb la carretera N-152A 
Aprovat per unanimitat 
 

Sanitat i Salut Pública 
 

6. Expedient 5646/2017. Conveni de col·laboració (Sanitat/Salut P./Gent Gran).  
Proposta d’aprovació del reconeixement de l’obligació de pagament de l’ajut 
econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en matèria de seguretat 
alimentària en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

7. Expedient 7413/2016. Llicència d'obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a l’ampliació d’una nau 
industrial aïllada per a l’activitat de fabricació i distribució de sistemes de 
ventilació mecànics i híbrids amb emplaçament al Camí Antic de Vic, 12, amb 
referència cadastral 1287702DG4018N0001FS de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 2983/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
d’un ascensor en l’edifici plurifamiliar existent situat en el carrer de la Verge 
de la Mercè, 36, amb referència cadastral 1595404DG4019N, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


