
 

 ANUNCI 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/10 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 15 / de març / 2018 a les 10.00 hores

Lloc Sala de Juntes 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1077/2018. Reconeixement de compatibilitat del personal al servei 
de l'Administració Local per a desenvolupar activitats privades. 
Proposta  d'autorització  de  compatibilitat  per  al  desenvolupament  d'una 
activitat privada del treballador amb codi 814 (assumpte de caràcter públic per 
ser competència plenària delegada en la Junta de Govern Local)

3. Expedient 5880/2017. Reconeixement de compatibilitat del personal al servei 
de l'Administració Local per a desenvolupar activitats privades. 
Proposta  d'autorització  de  compatibilitat  per  al  desenvolupament  d'una 
activitat privada del treballador amb codi 2048 (assumpte de caràcter públic 
per ser competència plenària delegada en la Junta de Govern Local)

4. Expedient 6029/2017. Reconeixement de compatibilitat del personal al servei 
de l'Administració Local per a desenvolupar activitats privades.
Proposta  d'autorització  de  compatibilitat  per  al  desenvolupament  d'una 
activitat privada del treballador amb codi 1346 (assumpte de caràcter públic 
per ser competència plenària delegada en la Junta de Govern Local)

5. Expedient 5808/2017. Accidents i actuacions. 
Proposta de resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per una 
infracció  de  la  llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  la  tinença  de  gossos 
potencialment perillosos (assumpte de caràcter  públic per ser competència 
plenària delegada en la Junta de Govern Local)

 



6. Expedient 1230/2018. Sol·licitud de subvencions (Agricultura). 
Proposta d'aprovació de la sol·licitud de subvenció en el marc de la Resolució 
ARP/300/2018, de 8 de febrer, per la qual es convoquen per a l’any 2018 els 
ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població 
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril

7. Expedient 3162/2017. Concessió de Subvencions (Dinamització) 
Proposta  d'aprovació  de  reconeixement  de  l'obligació  de  pagament  de  la 
subvenció  per  a  la  contractació  laboral  de  persones  en  situació  d'atur  a 
l'empresa La Milanesa, S.L. atorgada per Junta de Govern Local en sessió de 
22 de juny de 2017

8. Expedient 1142/2018. Concessió de Subvencions (Dinamització) 
Proposta  de  reconeixement  de  l'obligació  de  pagament  de  subvenció  a 
l'Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses del 
Vallès

9. Expedient 1359/2018. Sol·licitud de subvencions (Dinamització) 
Proposta  d'acceptació  de  la  subvenció  atorgada  per  la  Diputació  de 
Barcelona, en el marc del catàleg de serveis de l'any 2018 "Els Serveis Locals 
d'Ocupació amb Plataforma Telemàtica Xaloc", a l'empara del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019"

10.Expedient  234/2018.  Contracte  de  Serveis  per  Procediment  obert,  Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació. 
Proposta d'adjudicació del contracte per a l'explotació en règim de concessió 
administrativa de l'espai destinat a perruqueria, ubicat al Casal d'Avis i Centre 
Social de Bellavista

11. Expedient 4643/2016. Quotes Urbanístiques. 
Proposta  de  resolució  del  recurs  de  reposició  interposat  contra  l'acord  de 
Junta  de  Govern  Local  de  16  de  febrer  de  2017,  pel  qual  s'aprova 
definitivament la modificació de la liquidació definitiva de l'expedient de quotes 
urbanístiques per al finançament de les obres d'urbanització del Sector U

12.Expedient  789/2018.  Convocatòria  i  Proves  de  Selecció  de  Personal. 
Proposta d'aprovació de la convocatòria i les bases per a la selecció de dues 
places per concurs oposició lliure: una de tècnic/a d'administració general i 
una de tècnic/a d'administració especial de serveis jurídics, Grup A, Subgrup 
A1, vacants a la plantilla del personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès

13.Expedient 5096/2016. Canvi de titularitat d'una llicència municipal d'obertura. 
Proposta  relativa  a  la  comunicació  de  canvi  de  titularitat  sol·licitada  per 
l’empresa JYSK DBL IBERIA, SLU per a l’activitat de venda de productes per 
a la llar, jardineria i decoració amb emplaçament a la carretera de Granollers a 
Cardedeu, pk 1,450 referència cadastral  2372306DG4027S0001WU, de les 
Franqueses del Vallès (2016/5096)



 

14.Expedient 5465/2017. Llicència d'obres majors. 
Proposta  de concessió  de llicència  urbanística  per  a  la  legalització  de les 
obres de reforma i  canvi  d’ús d’un local  a habitatge amb emplaçament  al 
carrer  de  l’Onze  de  setembre,  20,  1r  2a,  amb  referència  cadastral 
1995505DG4019N0001WY de les Franqueses del Vallès

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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