
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/7  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  20 de febrer de 2020 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 
 

Cultura, Infància i Joventut 
 

2. Expedient 573/2020. Declaracions Responsables o Comunicacions 
d'Activitats i Espectacles Públics.  
Proposta d’aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de 
caràcter extraordinari per l’activitat Carnaval 2020 a Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

3. Expedient 798/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 
Proposta d’aprovació d’un Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès en matèria d’activitats cíviques i comunitàries, 
per coordinar la programació de les activitats de caràcter cívic i comunitari 
que les dues administracions realitzen en els seus equipaments 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

4. Expedient 5649/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de la defensa 
jurídica en via contenciosa administrativa en els recursos presentats en 
relació als expedients sancionadors del sistema de captació d’imatges que 
permeten la identificació dels vehicles i dels sensors de velocitat en 



determinats semàfors instal·lats en el municipi 
Aprovat per unanimitat 

 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

5. Expedient 904/2020. Autoritzacions especials per a la celebració 
d'espectacles i esdeveniments.  
Proposta d'aprovació del Pla específic municipal (PEM) amb motiu de la Rua 
de Carnestoltes que tindrà lloc el dia 22 de febrer de 2020 al nucli de Corró 
d'Avall d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

6. Expedient 4504/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta d’incoació del procediment per tenir per desistit el senyor Jaume 
Ganduxé Gazo de l’expedient 4504/2019 per a llicència de parcel·lació 
urbanística amb emplaçament al Passatge de Ponent, 1-7, referència 
cadastral 1479306DG4017N0001HK, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5629/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de la llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal de l’edifici de dues naus industrials adossades amb emplaçament 
al carrer de Barcelonès, 38-40, amb les referències cadastrals 
2169024DG4026N0001XT i 2169025DG4026N0001IT del terme municipal de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 6328/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per a les obres de 
reforma de la coberta i protecció contra incendis de l’estructura del pavelló 
poliesportiu de la zona esportiva de Corró d’Avall (estructura coberta i pilars 
metàl·lics), al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, de l’assumpte que s’esmenta a continuació.  
Aprovat per unanimitat 
 

Feminisme i Igualtat  
 

10. Expedient 850/2020. Accions de Caràcter Cultural.  
Proposta d’aprovació del “Programa Caminem en Igualtat 2020”, d’actuació 
conjunta de les àrees de Feminisme i Igualtat, Dinamització Econòmica, 
Seguretat Ciutadana, i Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

  


