
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/37  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  1 d’octubre de 2020 a les 10.00 hores 

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

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

 
B) Part resolutiva  
 

Hisenda 
 

2. Expedient 3999/2020. Compensació de Deutes.  
Proposta de compensació de deutes 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 4105/2020. Compensació de Deutes.  
Proposta de compensació de deutes 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 4122/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta d’ajornament i fraccionament de pagament de la liquidació de la 
Taxa de tramitació del procediment de llicència d’obertura d'establiment 
d’activitat recreativa 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
 

5. Expedient 4131/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2006000183 de la 
Taxa per recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

6. Expedient 1090/2017. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de manteniment de la via 
pública, reparació, millora i renovació de la infraestructura urbana de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 2923/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta per tenir per desistida l’empresa Telefónica de España, S.A. de la 
tramitació de llicència per a la instal·lació d’un pal de fusta tipus “8E” amb 
emplaçament a la Plaça de la Font de Santa Eulàlia, 3, al terme municipal de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

8. Expedient 3603/2019. Contractacions.  
Proposta d’autorització de la cessió del contracte de serveis per a la gestió 
del programa de diversitat i convivència de les Franqueses del Vallès, 
formalitzat entre l’empresa Tuti Serveis Pedagògics i Socials, SL, i aquest 
ajuntament 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

9. Expedient 2719/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de la incorporació de l’Espai Can Prat a l’assegurança 
de danys a edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

Sanitat i Salut Pública 
 

10. Expedient 3293/2020. 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 
 

11. Expedient 3641/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d'ús de local comercial a habitatge en planta baixa d'un edifici 
existent emplaçat a la carretera de Cànoves, 4, Baixos (referència cadastral 
1491519DG4019S0006AL) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 
12. Expedient 2272/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar aïllat, FASE 1: 12 habitatges corresponents a l’escala núm. 5 
(dels quals els 4 habitatges de la planta primera són de protecció oficial) i 
planta soterrani amb 24 places d’aparcament i 24 trasters, amb emplaçament 
al carrer de Mas Colomer, 5-7, amb referència cadastral 
1486402DG4018N0001RS, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


