
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/29  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  19 / de juliol / 2018 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Activitat de control 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 
2. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2018-1988 de 12 de juliol, en què es 

resol autoritzar l'accés a regidor d'expedients aprovats per la Junta de Govern 
Local en sessió de 12 de juliol de 2018 
 

3. Expedient 2083/2018. Concertació d’operació de préstec a Llarg Termini (Alcalde). 
Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 1984 de 12-07-2018 en què es resol 
l'aprovació préstec Programa de Crèdit Local 2018 
 

B) Part resolutiva 
 

Àrea d’Agricultura 
 

4. Expedient 18/2018. Conveni de col·laboració (Agricultura).  
Proposta d’aprovació del Conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès i l’Agrupació de Defensa forestal Montseny Congost 
per al desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als municipis 
en matèria de prevenció d’incendis forestals 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea Dinamització Econòmica 

 
5.  Expedient 2697/2017. 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 
Suministres Dispronet 2012, S.L. atorgada per Junta de Govern Local en sessió 



de 8 de juny de 2017 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 5991/2017. 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 
Arc Deco Aillaments, S.L. atorgada per Junta de Govern Local en sessió de 14 de 
desembre de 2017 
 Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Gent Gran 
 

7.  Expedient 696/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d'aprovació de la pròrroga per un any més del contracte d'explotació, en 
règim de concessió administrativa de l'espai destinat a podologia, ubicat al Casal 
d'Avis i Centre Social de Bellavista 
 Aprovat per unanimitat 
 

8.  Expedient 3743/2017. Conveni de col·laboració (Sanitat/Salut P./Gent Gran). 
Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni subscrit entre l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i la “Fundació privada de les Franqueses del Vallès per a 
la gent gran" per al desenvolupament d’un programa d’atenció a la gent gran del 
municipi en situació de necessitat i fragilitat 
 Aprovat per unanimitat 
 

9.  Expedient 3858/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir 
l’adjudicació, mitjançat procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària 
els contractes de serveis per a la realització d’activitats formatives i de benestar 
emocional de la gent gran de les Franqueses del Vallès 
 Aprovat per unanimitat 
 

10.  Expedient 3942/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir 
l’adjudicació, mitjançat procediment obert simplificat sumari i tramitació ordinària 
el contracte de serveis per a la realització d’activitats formatives en informàtica i 
noves tecnologies per al benestar social i autonomia personal de la gent gran de 
les Franqueses del Vallès 
 Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 

11.  Expedient 127/2016. Formalització del Contracte de Gestió de Servei Públic 
mitjançant la modalitat de Concessió, per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d’adjudicació.  
Proposta d'aprovació de l'estat de comptes del quart trimestre de 2017 i 
compensació del cànon per la gestió del servei d’aigua potable amb els rebuts 
municipals pel servei de distribució i subministrament d’aigua 
 Aprovat per unanimitat 



  

  

 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

12. Expedient 1090/2017. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte de manteniment de la via 
pública, reparació, millora i renovació de la infraestructura urbana de les 
Franqueses del Vallès 
 Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 2018/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte amb l'empresa Catalana de 
perforacions, SA, per a realitzar la perforació i col·locació d'una nova canonada 
de D-125 com a clavegueró per a l'habitatge situat al carrer Unió, núm. 30 
 Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

14.  Expedient 1066/2018. Beca d'estiu  
Proposta d'aprovació extraordinària dels ajuts econòmics per a la realització 
d'activitats d'estiu 2018 
 Aprovat per unanimitat 
 

15.  Expedient 2961/2017. Beca Menjador  
Proposta d'esmena d'error detectat en l'acord adoptat per la Junta de Govern 
Local en sessió de 7 de juny de 2018 d'acceptació de la resolució de la 
convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

16.  Expedient 761/2018. Dietes Regidors.  
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de la 
Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial 
 Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme 
 

17.  Expedient 2506/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció 
d'un tram de voreres a la carretera BV-5151a a Corró d'Amunt 
 Aprovat per unanimitat 
 

18.  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 
 Aprovat per unanimitat 
 
 



 
19.  Expedient 2775/2018. Llicència d'obres majors.  

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en planta baixa d’edifici existent amb 
emplaçament al carrer Llevant, 10, Baixos (referència cadastral 
1489507DG4018N0001XS) d'aquest terme municipal. 
 Aprovat per unanimitat 
 

20.  Expedient 2948/2018. Llicència urbanística de divisió horitzontal.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal de l’immoble amb emplaçament al carrer d’Extremadura, 72 i amb 
referència cadastral 1779703DG4017N0001RK, del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès (expedient 2948/2018). 
 Aprovat per unanimitat 
 

21.  Expedient 3857/2018. Modificació de Planejament General.  
Proposta relativa a l’inici del procediment d’avaluació ambiental simplificada de la 
modificació del pla general d’ordenació urbana de les Franqueses del Vallès per 
a la seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d'ús del sòl no 
urbanitzable (3857/2018). 
 Aprovat per unanimitat 
 

22.  Expedient 3863/2018. Llicència d'obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a l’enderroc de les 
edificacions existents (oficines i magatzem) amb emplaçament a la carretera de 
Ribes, 165-171, referències cadastrals 1489813DG4018N0001GS i 
1489808DG4018N0001BS, del terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
 Aprovat per unanimitat 
 

23.  Expedient 3864/2018. Llicència d'obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una piscina 
descoberta per a ús privat en terrenys de l’habitatge amb emplaçament a 
l’avinguda de llerona, 49 de la urbanització mil pins, referència cadastral 
2598222DG4029N0001AP, del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
(expedient 3864/2018). 
 Aprovat per unanimitat 
 

24. Expedient 4804/2017. Aprovació de Pla Especial Urbanístic. Proposta relativa a 
l’inici del procediment d’avaluació ambiental del pla especial de catàleg de 
masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de 
les Franqueses del Vallès (4804/2017). 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 

 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


