
  

  

  EXTRACTE SESSIÓ  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/26  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  5 / de juliol / 2018 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

2. Expedient 1066/2018. Beca d'estiu.  
Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 1766-2018 de data 25 de juny, en 
què es resol autoritzar pagament d'ajuts econòmics per a la realització 
d'activitats d'estiu (expedient 2013/3936 i 2012/800) 

 
B) Activitat de control 

 
3. Expedient 1874/2017. 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 Perception Technologies, S.L. atorgada per Junta de Govern Local 
en sessió d'11 d'abril de 2017 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 2207/2018. Sol·licitud de subvencions (Dinamització)  
Proposta d'aprovació de l'acceptació de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona pel "Recull d'activitats de suport al teixit empresarial" 
dins del Programa "Polítiques de teixit productiu" del Catàleg de Serveis 2018 
Aprovat per unanimitat 
 

5. Expedient 3345/2017. Sol·licitud de subvencions (Dinamització)  
Proposta d'aprovació de la renúncia d'una part de la subvenció atorgada pel 
Servei d'Ocupació de Catalunya destinada a realitzar accions formatives per a 
l'any 2013 
Aprovat per unanimitat 



6. Expedient 3709/2018. Autorització esdeveniments esportius.  
Proposta d'autorització per a la celebració de la XIII Caminada Nocturna de 
Corró d'Amunt amb sortida i arribada a les antigues escoles (Consell del 
Poble de Corró d'Amunt), el proper dissabte 21 de juliol de 2018, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 957/2018. 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 
2018/957 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer Luxemburg, s/n del 
Polígon Industrial Pla de Llerona d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 2327/2018. 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 
2018/2327 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer Tagamanent, 104 
d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2273/2018. 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 
2018/2273 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer Puiggraciós, 10 
d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 2859/2018. 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 
2018/2859 a Endesa Distribución Eléctrica, SLU a executar al carrer 
Tagamanent, 104 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 3256/2018. 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 
2018/3256 a Endesa Distribución Eléctrica, SLU a executar al carrer Pelleria, 
4 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 



  

  

 
12. Expedient 147/2018. Oferta d'ocupació pública.  

Proposta d'aprovació de l'ampliació de l'Oferta pública d'ocupació de 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a l'exercici 2018. 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 6017/2017. Procediment Sancionador.  
Proposta de resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per 
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 1115/2018. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació. 
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte del servei de suport, 
assessorament i mediació a les comunitats de veïns i en temes de veïnat de 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
Retirat de l’ordre del dia 
 

15. Expedient 2563/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació per declarar deserta la licitació del contracte d'obres per 
a la remodelació de l'Escola de Música de Corró d'Avall, al terme municipal 
de les Franqueses del Vallès. 
Retirat de l’ordre del dia 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


