
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/29  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  9 de juliol de 2020 a les 10.05 hores  

Lloc  Sala de Plens 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Alcaldia 
 

2. Expedient 1519/2020. Delegacions i Avocacions de Competències.  
Donar compte del decret 1150/2020 del dia 12 de juny de 2020 en què es 
resol autoritzar l'obertura de tots els equipaments municipals 
 

 
B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

3. Expedient 872/2017. Llicència ambiental.  
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat d’estampació 
de components metàl·lics en fred, processos de roscat, reblat, soldadura i 
acoblament de conjunts amb emplaçament al carrer de Portugal, 12, 
referència cadastral 0597615DG4009N0001YW de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 1724/2018. Llicència ambiental.  
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat de fabricació i 
emmagatzematge de peces plàstiques amb emplaçament al carrer 
d’Alemanya, 15, cantonada carrer d’Irlanda, referència cadastral 
0804008DG4100S, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 
Gent Gran 

 

5. Expedient 3942/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de servei per a la realització 
d’activitats formatives en informàtica i noves tecnologies per al benestar social 
i autonomia personal de la gent gran de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

6. Expedient 2730/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/2730, al Sr. Francisco Leiva Ruiz, per obrir una rasa per instal·lar 13 m 
de canalització d’1 conducte de PVC de 110 mm en vorera a executar al 
passeig de la Calma, 14, d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

7. Expedient 2840/2020. 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 
 

8. Expedient 2800/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta per a ús privat a la parcel·la situada al carrer de l’Onze de 
Setembre, 2, amb referència cadastral 1892113DG4019S0001QF, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 

  

 


