
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/20  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  14 de maig 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 
 

Esports 
 
2. Expedient 1542/2018. Procediment de contractació.  

Donar compte del decret de l'alcalde 2020-833 de data 6 de maig, en què es 
resol autoritzar l'explotació del bar de la zona esportiva de Corró d’Amunt, 
únicament, mitjançant serveis d’entrega en els domicilis i recollida de 
comandes pels clients en el bar. 
 

B) Part resolutiva 
 

Agricultura i Medi Ambient 
 

3. Expedient 58/2020. Organització d'Actes Públics.  
Proposta per alliberar el crèdit no compromès de l’activitat de la celebració de 
la “Festa de Sant Antoni Abat” prevista pel 15 de març de 2020, aprovada per 
Junta de Govern Local en data 6 de febrer de 2020 i suspesa pel decret 2020-
590 de 13 de març de “mesures adoptades en relació al coronavirus" 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

4. Expedient 120/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb NIF número B66513748 
Aprovat per unanimitat 



5. Expedient 8342/2016. Llicència ambiental.  
Proposta d'incorporació d’una modificació no substancial a l’activitat de 
fabricació i distribució de sistemes de ventilació mecànics i híbrids amb 
emplaçament al Camí Antic de Vic, 12, (referència cadastral 
1287702DG4018N0001FS) d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

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

7. Expedient 2016/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2009000217 de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 2025/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació de la Taxa de 
tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per l’obertura 
d'establiment comercial 
Aprovat per unanimitat 
 

Sanitat i Salut Pública 
 

9. Expedient 1709/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de recollida, 
acollida i assistència d’animals domèstics de companyia i animals salvatges 
urbans abandonats, perduts, ferits i decomissats, que es troben a la via 
pública així com les tasques d’auxili a les actuacions judicials, dels cossos de 
seguretat o del departament de salut pública de l’ajuntament, en aquelles 
intervencions en les que estiguin implicades aquesta categoria d’animals 
Aprovat per unanimitat 

 
Urbanisme 

 
10. Expedient 1648/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de la llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal del local situat a la planta baixa, i per a la legalització de les obres 
de divisió del local de la planta baixa en 2 entitats o departaments situats a 
l'edifici amb emplaçament al carrer de Ponent, 29-31, amb referència 
cadastral 1579117DG4017N0001EK del terme municipal de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 1888/2020. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d'aprovació del projecte per a la pavimentació dels camins de Cal 
Fuster Gordi (Llerona) i de Ca l’Hospici (Corró d’Avall) al terme municipal de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 



  

  

 
12. 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.  
 

Àrea de Polítiques Socials i Habitatge  
 

13. Expedient 1555/2020. Subvencions per concurrència competitiva 
Proposta d’aprovació de nou període per a la presentació de sol·licituds 
d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats d’estiu 2020 
Aprovat per unanimitat 

 

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


