EXTRACTE

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/1

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Extraordinària urgent

Motivació

La urgència de la convocatòria de la sessió ve motivada per no
haver estat possible convocar-la amb l'antelació mínima de dos
hàbils exigida per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tenint en compte la
coincidència de dates amb el període de vacances de Nadal

Data i hora

9 de gener de 2020 a les 10.00 hores

Lloc

Sala de Junta de Govern

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats
3. Expedient 142/2019. Llicències d'Activitat.
Proposta d'incorporació de canvi no substancial a l’activitat de construcció de
piscines i fabricació de productes químics per al seu tractament que es
desenvolupa amb emplaçament al carrer d’Holanda, 41 (referència cadastral
1006120DG4110N0003GZ) d’aquest terme municipal
Aprovat per unanimitat
Règim Intern
4. Expedient 5171/2019. Contractacions.
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del
manteniment de l’aplicació informàtica ABSIS.
Aprovat per unanimitat

contracte

de

serveis

de

5. Expedient 5445/2019. Contractacions.
Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules
administratives particulars que han de regir l’adjudicació, mitjançant
procediment obert i simplificat del contracte del servei de repartiment
publicitari amb identificació de destinatari i sense identificació de destinatari
(bustiada) de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus patronats
Municipals
Es deixa sobre la taula
Urbanisme
6. Expedient 3270/2019. Llicències Urbanístiques.
Proposta d'esmena d'errada material detectada en l'acord adoptat per la Junta
de Govern Local en sessió de 5 de desembre de 2019, corresponent a
l’expedient 3270/2019
Aprovat per unanimitat
7. Expedient 5951/2018. Llicències Urbanístiques.
Proposta per a la declaració d’innecessarietat de llicència de segregació i
agrupació de les finques registrals 6305 i 9888 al terme municipal de les
Franqueses del Vallès
Aprovat per unanimitat

