
  

  

  EXTRACTE 

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/19  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  7 de maig de 2020 a les 10 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 3617/2019. Contractacions.  
Donar compte del Decret núm. 2020-795 de 28 d'abril, en què es resol 
aixecar la suspensió del contracte de l’activitat prestacional del servei de 
logopèdia municipal 
 

Hisenda 
 

3. Expedient 1034/2020. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o 
Derogació).  
Donar compte del Decret núm. 2020-776 de 27 d'abril, en què es resol 
aprovar la consulta pública prèvia d'Ordenança reguladora de la prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributària relativa al servei municipal de 
subministrament i distribució d'aigua potable 
 

4. Expedient 1035/2020. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o 
Derogació).  
Donar compte del Decret núm. 2020-775 de 27 d'abril, en què es resol 
aprovar la consulta pública prèvia d'Ordenança reguladora de la prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributària del servei municipal de proveïment 
d'aigua potable 
 
 



 
 

5. Expedient 1036/2020. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o 
Derogació).  
Donar compte del Decret núm. 2020-760 de 23 d'abril, en què es resol 
aprovar la consulta pública prèvia d'Ordenança reguladora de la prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributari dels serveis funeraris dels 
cementiris municipals 
 

 
B) Part resolutiva 
 

Urbanisme 
 

6. Expedient 2058/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de preus contradictoris del contracte per a les obres de 
remodelació de la plaça de l’Esbarjo de Bellavista, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 6541/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’enderroc de 
les construccions existents i la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina descoberta per a ús privat amb emplaçament a l’avinguda de 
Corró, 12 (parcel·la 99) de la urbanització Mil Pins, amb referència cadastral 
2702617DG4120S0001HI, del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


