
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/40  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  10 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 160/2018. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de rescissió del Conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 
3. Expedient 3040/2019. Contractacions.  

Proposta d’aprovació per declarar deserta la licitació del contracte de servei 
de recollida, acollida, 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 i/o 
administratives dels cossos de seguretat 
Aprovat per unanimitat 
 

Infància i Joventut 
 

4. Expedient 5109/2019. Festes (Planificació, Organització o Celebració). 
Proposta d’aprovació del programa “VII Festa de la Infància” període 2019 
d’actuació conjunta d’Infància i Joventut – Pla de Barris i autorització de la 
despesa derivada corresponent al Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut 
Aprovat per unanimitat 



 
Règim Intern 

 
5. Expedient 4955/2019. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de delegat de 
protecció de dades 
Aprovat per unanimitat 
 

Sanitat i Salut Pública 
 

6. Expedient 3620/2019. Organització d'Actes Públics.  
Proposta d’aprovació del programa i el pressupost per la realització de la III 
Jornada de salut, alimentació i exercici físic prevista pels dies 26 i 27 
d’octubre de 2019 a les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

7. Expedient 3803/2019. Llicències Urbanístiques - Obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local a 4 habitatges de protecció oficial en planta 
baixa d’edifici existent, i la modificació de la planta soterrani amb la creació 
d’una nova plaça d’aparcament i 6 trasters emplaçat en el carrer de Llevant, 
26, Baixos, amb referència cadastral 1689102DG4018N0004JG, d'aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 4573/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la instal·lació 
d’una coberta per a 4 pistes de pàdel amb emplaçament al camí antic de Vic, 
15 (referència cadastral 1091001DG401950001ZF) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 6458/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de modificació de les liquidacions emeses per a la concessió de 
llicència urbanística per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 25 
habitatges, 29 places d’aparcament i 21 trasters, amb emplaçament a la 
carretera de Ribes 165-173, cantonada amb el carrer de l’Alba i el carrer de 
Sant Josep, amb referències cadastrals 1489813DG4018N0001GS, 
1489808DG4018N0001BS i 1489809DG4018N0001YS, de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


