17 de maig de 2018
ORDRE DEL DIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
APROVAT PER UNANIMTAT
2. Expedient 120/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització)
Proposta d'aprovació de pròrroga de la cessió d'ús del Viver d'Empreses
APROVAT PER UNANIMTAT
3. Expedient 5569/2017. Mercats Setmanals
Proposta d'aprovació d'alta, reducció de metres, baixa automàtica i concessió de
llicència per a l'ocupació de terreny d'ús públic en el mercat municipal setmanal de
Bellavista
APROVAT PER UNANIMTAT
4. Expedient 2596/2018. Sol·licitud de subvencions (Educació).
Proposta d'aprovació d'actuació i de sol·licitud de recurs material en el marc del catàleg
de serveis 2018 de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de
Barcelona
APROVAT PER UNANIMTAT
5. Expedient 2454/2018. Organització d'esdeveniment (Sanitat/Salut P./Gent Gran).
Proposta d’aprovació de l’activitat titulada “Iniciació al ioga” al centre social de la gent
gran de Llerona
APROVAT PER UNANIMTAT
6. Expedient 2561/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions.
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals
APROVAT PER UNANIMTAT
7. Expedient 7119/2016. Comunicació d’ofici.
Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada pel Consorci Besós Tordera en el marc
del programa al 62,20% de la despesa per l’actuació dels treballs de connexió de la seu
del Consell del Poble de Corró d’Amunt a la xarxa municipal de clavegueram de les
Franqueses del Vallès
APROVAT PER UNANIMTAT
8. Expedient 1311/2018. Llicència per a la utilització privativa o Aprofitaments Especials
en el Sòl, Subsòl o Vol de Vies Públiques Municipals a favor d'Empreses o Entitats que
Utilitzen el Domini Públic per Prestar Serveis de Subministraments d'Interès General.
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 2018/1311 a
Nedgia Catalunya, SA a executar a l’avinguda Montseny, 5 d’aquest terme municipal
APROVAT PER UNANIMTAT
9. Expedient 1474/2018. Llicència per a la utilització privativa o Aprofitaments Especials
en el Sòl, Subsòl o Vol de Vies Públiques Municipals a favor d'Empreses o Entitats que

Utilitzen el Domini Públic per Prestar Serveis de Subministraments d'Interès General.
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 2018/1474 a
Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer Mas Colomer, 18 d’aquest terme municipal
APROVAT PER UNANIMTAT
10. Expedient 2444/2018. Procediment Genèric (Serveis Socials).
Proposta de demanda de valoració de sol·licitud presentada a la Mesa d'Emergència
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
APROVAT PER UNANIMTAT
11. Expedient 2450/2018. Procediment Genèric (Serveis Socials).
Proposta de demanda de valoració de sol·licituds presentades a la Mesa d'Emergència
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
APROVAT PER UNANIMTAT
12. Expedient 789/2018. Convocatòria i Proves de Selecció de Personal.
Donar compte del decret de l'alcalde núm. 2018-1152 de data 3 de maig, en què es
resol esmenar error material detectat de les bases reguladores per a la convocatòria
per concurs oposició lliure d'una plaça de Tècnic d'Administració General i una plaça de
Tècnic d'Administració Especial de Serveis Jurídics, ambdós enquadrades al grup A,
subgrup A1, vacants a la plantilla del personal funcionari de carrera d'aquest
ajuntament
APROVAT PER UNANIMTAT
13. Expedient 1638/2018. Revisió d'Ofici.
Proposta per declarar la nul·litat dels actes administratius pels quals es concedeix
llicència urbanística a l’empresa Mercadona, S.A. per a la construcció i modificació d’un
edifici comercial per a supermercat i aparcament al carrer de Valldoriolf, 4, al terme
municipal de les Franqueses del Vallès
APROVAT PER UNANIMTAT
14. Expedient 1660/2018. Llicència d'obres majors.
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres amb emplaçament al carrer de la Verge de la Mercè, 95,
referència cadastral 1894407DG4019S0001LF, de les Franqueses del Vallès
(expedient 1660/2018).
APROVAT PER UNANIMTAT
15. Expedient 2488/2018. Llicència d'obres majors.
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la modificació de la llicència
concedida en l'expedient Obres d’Urbanisme 404/2016, de construcció de dos edificis
plurifamiliars amb 16 habitatges, 6 locals en planta baixa, 35 places d’aparcament per
cotxe en planta soterrani amb emplaçament a la carretera de Ribes, 8-10, referència
cadastral 1496604DG4019N0001LY, de les Franqueses del Vallès (expedient
2488/2018).
APROVAT PER UNANIMTAT

16.
Aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria,
l’Expedient 2058/2018 per raons d’urgència
APROVAT PER UNANIMITAT

17.
Expedient 2058/2018. Proposta d’aprovació de l’expedient de
contractació i dels plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert
simplificat i tramitació ordinària del contracte d’obres per a la urbanització de la
plaça de l’esbarjo de Bellavista, al terme municipal de les Franqueses del
Vallès
APROVAT PER UNANIMITAT
18.
Aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria,
l’Expedient 2686/2018 per raons d’urgència
APROVAT PER UNANIMITAT
19.
Expedient 2686/2018. Adhesió a l’acord marc del subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport amb l’Associació Catalana de
Municipis
APROVAT PER UNANIMITAT
20.
Aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria,
l’Expedient 1388/2018 per raons d’urgència
APROVAT PER UNANIMITAT
21.
Expedient 1388/2018. Proposta d’adjudicació del contracte de serveis
per a la direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres d’urbanització
del Sector N de les Franqueses del Vallès
APROVAT PER UNANIMITAT

