
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/17  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  23 d’abril de 2020 a les 10.00 hores 

Lloc  Virtual, mitjançant l'aplicatiu Zoom 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Educació 
 
2. Expedient 4761/2019. Contractacions.  

Donar compte del decret de l'alcalde número 735/2020 de 17 d'abril, en què 
es resol aixecar la suspensió del contracte per a la gestió del servei públic de 
l'Escola Municipal de Música Claudi Arimany 
 

Règim Intern 
 
3. Expedient 6740/2016. Aprovació de conveni.  

Donar compte de l'informe anual d'actuacions realitzades pel Síndic de 
Greuges al municipi de les Franqueses del Vallès durant l'exercici 2019 
 

 
B) Part resolutiva 

 
Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 
4. Expedient 6035/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant  

Proposta d’aprovació de sol·licitud de baixa de la concessió de llicència per a 
l’ocupació de terreny d’ús públic en el mercat municipal setmanal de 
Bellavista 
Aprovat per unanimitat 

 



Hisenda 
 

5. Expedient 5680/2019. Extinció del Deute per Insolvència.  
Proposta de declaració de crèdit incobrable 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

6. Expedient 209/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei relatiu a les 
pòlisses d’assegurances dels vehicles propietat de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i dels seus Patronats Municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 1207/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de servei de manteniment 
de diversos programes informàtics fets a mida per atendre les necessitats de 
diversos serveis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

8. Expedient 4954/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del contracte de 
subministrament de munició per a la pràctica dels exercicis de tir policíac, per 
procediment obert simplificat i sumari 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

9. Expedient 5740/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a instal·lació de dues 
estanteries d’emmagatzematge, una de simple de 18,7m x 1,8m, i una altra 
de doble de 28,04m x 3,2m, situades en el pati posterior de la nau industrial 
del carrer de Bèlgica, 5, amb referència cadastral 1008016DG4110N0001PL 
de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 6669/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
rehabilitació d’una part de la coberta de la masia Can Màrgens de Llerona 
(referència cadastral 002063000DG41B0001IB), emplaçada a la parcel·la 240 
del polígon 16 del cadastre de rústega, del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 1727/2020. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d'aprovació de l’avantprojecte per a la implantació d’un itinerari 
accessible mitjançant ascensor i passera entre el Passeig d’Andalusia i el 
carrer de Navarra, a Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 



  

  

 

C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


