
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/30 La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  16 de juliol de 2020 a les 10.00 hores  

Lloc  Admet participació a distància i es pot connectar mitjançant  
l'aplicatiu Zoom a través del següent enllaç: 
 
https://us02web.zoom.us/j/83146698528 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva i activitat de control  
 

1. Aprovació de les actes de la sessió anterior.  
 

 
B) Part resolutiva  
 

Regidoria d’Hisenda 
 

2. Expedient 2954/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals. 
Aprovat per unanimitat 

 

Regidoria d’Obres, Serveis i Mobilitat 
 

3. Expedient 1887/2019. Llicències d'Activitat (Modificació o Renúncia). 
Proposta d'incorporació d’una modificació no substancial per a l’activitat de 
fabricació d’escames de PET reciclat amb emplaçament al carrer de França, 
44, i carrer de Luxemburg, 8, referències cadastrals 
01020608DG4100S0001UM – 0102607DG4100S0001ZM, d’aquest terme 
municipal. 
Aprovat per unanimitat 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83146698528


 
 
Regidoria de Règim Intern 

 
4. Expedient 2717/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  

Proposta d’aprovació de l’Adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a l’acord marc del servei d’assegurances (EXP. 2019.01): 
Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració (LOT 
3). 
Aprovat per unanimitat 

 
5. Expedient 3092/2020. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i 

Indemnitzacions). 
Proposta d'aprovació de les vacances del personal polític de l'Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 

 
Regidoria de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 

 
6. Expedient 4954/2019. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament de 
munició pels exercicis de perfeccionament del tir policíac. 
Aprovat per unanimitat 

 
7. Expedient 2965/2020. Sancionador d'Animals.  

Proposta d’arxiu de l’expedient sancionador 897/2019 i d’incoació d’un nou 
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 

 
Regidoria d’Urbanisme  

 
8. Expedient 6328/2019. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte d’obres per a la reforma 
de la coberta del pavelló de Corró d’Avall. 
Aprovat per unanimitat 

 
9. Expedient 1093/2020. Llicències Urbanístiques. 

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat en el carrer de 
l’Estuari, 3, de la urbanització els Gorgs, amb referència cadastral 
1831414DG4113S0001FO, d'aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 

 
10. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 

raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació.  
Aprovat per unanimitat 
 

 
 
 



  

  

 
Sanitat i Salut Pública 

 
11. Expedient 1709/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació per declarar deserta la licitació del contracte de servei 
de recollida, acollida, 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 i/o 
administratives dels cossos de seguretat 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

12.   Expedient 3868/2017. Projecte d'obra ordinària 
Proposta d’aprovació de la presentació d’al·legacions a la relació concreta i 
individualitzada de béns i drets afectats per les expropiacions realitzades 
amb motiu del “Projecte de construcció de duplicació de via, Línia R-3 de 
Rodalies (Barcelona). Tram: Parets del Vallès – La Garriga. Via i 
Electrificació” 

  Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 


