
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/36  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  24 de setembre de 2020 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala Junta de Govern  
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant 
l'aplicatiu Zoom 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part resolutiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

 
B) Part resolutiva  
 

Hisenda 
 

2. Expedient 4306/2018. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials.  
Proposta d’esmena d’error de l’acord de Junta de Govern Local de data 30 de 
juliol de 2020 pel qual s’estima el recurs de Reposició interposat contra la 
sol·licitud de revisió de la tarifació social de la Taxa per la prestació de serveis 
a l’Escola Municipal de Música (curs 2018-2019) 
Aprovat per unanimitat 

 
Obres, Serveis i Mobilitat 

 
3. Expedient 3462/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de subministrament 
d'enllumenat ornamental 
Aprovat per unanimitat 
 

 
 



 

Urbanisme 
 

4. Expedient 4504/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta per a la declaració de desistiment i l’arxiu de l'expedient 4504/2019 
per a llicència de parcel·lació urbanística amb emplaçament al Passatge de 
Ponent, 1-7, referència cadastral 1479306DG4017N0001HK de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

5. Expedient 2955/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta d’innecessarietat de llicència de parcel·lació per a la segregació de 
la part urbana de la finca registral 1562 (referència cadastral 
2092205DG4029S0001FK) i posterior agrupació de la part segregada amb la 
finca registral 1355 (referència cadastral 2092204DG4029S0001TK) de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 3168/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i ampliació de residència per a la gent gran emplaçada en el carrer de 
Sant Josep, 29 (referència cadastral 1489898DG4018N) d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 3237/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a l’enderroc de 
la nau industrial entre mitgeres situada al carrer d’Alemanya, 11A, referència 
cadastral 0804008DG4100S0017LD, del terme municipal de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. 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 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 
9.   Expedient 5734/2019. Plans de protecció de l’entorn – qualitat de l’aire.  

Proposta d’aprovació de la sol·licitud per a la instal·lació d’una estació de 
control de l’aire a les Franqueses del Vallès, a la Diputació de Barcelona i a 
la Generalitat de Catalunya  

  Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


