EXTRACTE

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/27

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

22 de juliol de 2021 a les 10.00 hores

Lloc

Sala de Junta de Govern
Admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part dispositiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Aprovat per unanimitat
B) Part resolutiva
Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats
2. Expedient 5405/2020. Autoritzacions de venda ambulant.
Proposta d’aprovació de sol·licitud de baixa de la concessió de llicència per a
l’ocupació de terreny d’ús públic en el mercat municipal setmanal de Bellavista
Aprovat per unanimitat
3. Expedient 5988/2018. Contractacions.
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de servei per a la realització del
Certificat de Professionalitat en Dinamització d’Activitats de Lleure Educatiu Infantil
i Juvenil
Aprovat per unanimitat
Gent Gran
4. Expedient 2909/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)
Proposta d’aprovació del conveni entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès,
l’associació llar d’avis de Bellavista, l’asociación vecinos de Bellavista i l’associació
gente del barrio de Bellavista, per a la cessió d’ús preferent de diferents espais del
casal d’avis i centre cultural de Bellavista per tal que desenvolupin les seves
pròpies activitats
Aprovat per unanimitat

Obres, Serveis i Mobilitat
5. Expedient 3702/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).
Proposta d'aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de
les Franqueses del Vallès relatiu a les obres de la memòria valorada "Millora de la
cruïlla de la carretera BV-5151 amb el carrer Tagamanent i carrer Céllecs. TM les
Franqueses del Vallès"
Aprovat per unanimitat
Urbanisme
6. Expedient 2820/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat i piscina d’ús privat, amb emplaçament al carrer de la
Conca, 9, amb referència cadastral 1529004DG4112N0001PU, de les Franqueses
del Vallès
Retirat de l’ordre del dia

C) Precs i preguntes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

