
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/8  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  27 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 
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

2. Expedient 602/2020. Autoritzacions de Venda Ambulant  
Proposta d’aprovació d’alta i concessió de llicència per ocupació de terreny 
d’ús públic en el mercat municipal setmanal de Corró d’Avall per a l’exercici 
2020 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

3. Expedient 927/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació de la taxa de 
tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats 
amb incidència ambiental 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

4. Expedient 1090/2017. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d’aprovació de la liquidació de l’import provinent de l’empresa 
Abolafio Construccions, SL del contracte del servei de manteniment de la via 
pública, reparació, millora i renovació de la infraestructura urbana de les 
Franqueses del Vallès corresponent a l’any 2020 
Aprovat per unanimitat 



 
Règim Intern 

 

5. Expedient 6229/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis pel 
manteniment i millores del programa Apeiron mòdul cementiri. 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 108/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del subministrament d’una 
aplicació informàtica per a la gestió del cens electoral i dels processos 
electorals així com del servei de manteniment i millores de l’aplicatiu. 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

7. Expedient 5477/2019. Sancionador d'Animals.  
Proposta d’arxiu de l’expedient sancionador incoat per una presumpta 
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5481/2019. Sancionador d'Animals.  
Proposta d’arxiu de l’expedient sancionador incoat per una presumpta 
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 6274/2019. Sancionador d'Animals.  
Proposta d’arxiu de l’expedient sancionador incoat per una presumpta 
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 755/2020. Sancionador d'Animals.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per una presumpta infracció de 
la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 

 
Urbanisme 

 

11. Expedient 1079/2019. Planejament de Desenvolupament (Aprovació). 
Proposta per a l’aprovació del text refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
N, al terme municipal de les Franqueses del Vallès, en compliment de les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
Aprovat per unanimitat 

 

12. Expedient 3637/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la primera relació de preus contradictoris del 
contracte per a les obres de rehabilitació de les façanes i porxos del pati nord 
de l’edifici de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

 

13. Expedient 4700/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció de 8 naus 
industrials en filera sense ús específic amb emplaçament al carrer de 
Iugoslàvia, 14-28 (parcel·les 1A-01 1A-08 del sector P), amb referències 
cadastrals 0597601DG4009N0001XW, 0597602DG4009N0001IW, 
0597603DG4009N0001JW, 0597604DG4009N0001EW, 
0597605DG4009N0001SW, 0597606DG4009N0001ZW, 
0597607DG4009N0001UW i 0597608DG4009N0001H, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 883/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la reforma 
interior de la nau industrial sense ús específic situada al carrer d’Alemanya, 
10-12 (referències cadastrals 1006157DG4110N0001SL i 
1006158DG4110N0001ZL) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


