EXTRACTE

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/40

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

22 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 i activitat de control
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Obres, Serveis i Mobilitat
2. Expedient 3803/2020. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o
Derogació).
Donar compte del Decret 2020-1861 de data 9 d'octubre, en què es resol
sotmetre a consulta pública prèvia la memòria sobre els Estatuts del Consell
per a l'Emergència Climàtica i Ambient Global de les Franqueses del Vallès
Règim Intern
3. Expedient 4323/2020. Jutjat de Pau.
Donar compte del Decret número 2020-1890 de data 13 d'octubre en què es
resol aprovar la convocatòria pública i les bases que han de regir l'elecció del
càrrec de Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès

B) Part resolutiva
Esports
4. Expedient 4193/2020. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)
Proposta d'autorització per a la Celebració de la Copa Catalana Internacional

de Ciclocròs - Gran Premi KH-7 en el Parc del Mirador de Bellavista, els
propers dies 31 d'octubre i 1 de novembre de 2020, en el terme municipal de
les Franqueses del Vallès
Aprovat per unanimitat
5. Expedient 4252/2020. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)
Proposta d'autorització per a la celebració de la 9a edició del tast de la Mitja,
el proper 31 d'octubre de 2020, i que passarà pel terme municipal de les
Franqueses del Vallès.
Aprovat per unanimitat
Hisenda
6. Expedient 5416/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i
Indemnitzacions).
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de
la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial
Aprovat per unanimitat
Obres, Serveis i Mobilitat
7. Expedient 4453/2020. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració.
Proposta d'aprovació de la sol·licitud per a la instal·lació de dos punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi a l’Institut Català d’Energia
(ICAEN)
Aprovat per unanimitat
Pla de Barris
8. Expedient 2475/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva.
Proposta de reconeixement de l’obligació de pagament de la subvenció per a
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any
2019 atorgada a l’expedient d’ajuts a la rehabilitació 2475/2019.
Aprovat per unanimitat
Règim Intern
9. Expedient 5400/2019. Contractacions.
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament de
carburants pels vehicles, calderes domèstiques i d’altre maquinària propietat
de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus Patronats
Aprovat per unanimitat
Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència
10. Expedient 4387/2020. 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
11. Expedient 2908/2019. Llicències Urbanístiques.
Proposta de denegació de llicència urbanística sol·licitada per a la reforma i
ampliació de la Masia de Can Jordana (parcel·la 160 del polígon 14), amb
referència cadastral 001721000DG41A0001RA, del terme municipal de les
Franqueses del Vallès
Aprovat per unanimitat
12. Expedient 1745/2020. Contractacions.
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte per a l’execució de les
obres per a la implantació d’un itinerari accessible entre el Passeig
d’Andalusia i el carrer de Navarra a Bellavista
Aprovat per unanimitat
13. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per
raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació.
Hisenda
14. Expedient 4122/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.
Proposta d’esmena de l’acord de Junta de Govern Local d’1 d’octubre de
2020 de fraccionament de pagament de la liquidació de la taxa de de
tramitació del procediment de llicència d’obertura d'establiment d’activitat
recreativa
Aprovat per unanimitat
Urbanisme
15. Expedient 2086/2018. Procediment de contractació
Proposta d’aprovació de la relació de preus contradictoris del contracte per a
les obres de construcció d’un pas inferior a la via ferroviària entre els carrers
d’Aragó (Bellavista) i de Francesc Gimeno (Granollers) al terme municipal de
les Franqueses del Vallès.
Aprovat per unanimitat

C) Precs i preguntes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

