
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/18  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  30 d’abril de 2020 a les 10 hores  

Lloc  Virtual, mitjançant l'aplicatiu Zoom  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 

B) Part resolutiva 
 

Hisenda 
 

2. Expedient 1896/2020. Alta, Baixa i Modificació de Dades dels Padrons Fiscals 
Proposta relativa a la sol·licitud de suspensió del cobrament de l’Impost sobre 
béns immobles de naturalesa urbana de l’exercici 2020 corresponent a les 
finques incloses dins el Projecte de reparcel·lació del Sector N (carretera de 
Cardedeu). 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

3. Expedient 1669/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/1669 a Telefonica de España, SA per obrir una rasa d’1 metre per la 
realització d’una canalització, per donar servei de telecomunicacions a un 
habitatge unifamiliar situat al carrer del Caseriu, 8 d’aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 1774/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/1774, a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, per obertura, 
reposició de rasa i estesa de línia subterrània de Baixa Tensió a 400V, a 
executar al carrer d’Alemanya, 10 del polígon industrial del Pla de Llerona 
d’aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 



 
5. Expedient 1784/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta d’aprovació del pla de desplegament de xarxa de comunicacions 
electròniques d’alta velocitat amb fibra òptica a executar en diferents sectors 
de Marata, Corró d’Avall i Llerona, d’aquest terme municipal expedient 
2020/1784. 
Aprovat per unanimitat 
 
Sanitat i Salut Pública 
 

6. Expedient 5344/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació del contingut i signatura del Conveni per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb el Consell comarcal del 
Vallès oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 
Urbanisme 
 

7. Expedient 3258/2019. Llicències Urbanístiques   
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d'una nau industrial sense ús específic amb emplaçament al carrer 
d'Alemanya, 32 (parcel·la d'equipaments de la Unitat d'Actuació 24), amb 
referència cadastral 08085A016003980000DK, de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 547/2020. Contractacions.  
Proposta de desistiment del procediment d’adjudicació del contracte mixt per 
a la redacció de projecte, execució d'obra, direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut per a la implantació d'un itinerari accessible mitjançant 
ascensor i passera a Bellavista (Exp.547/2020). 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


