EXTRACTE

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/34

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

6 / de setembre / 2018 a les 10.00 hores

Lloc

Sala de Juntes

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Alcaldia
2. Expedient 1237/2018. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.
Proposta de resolució del contracte de consultoria i assistència subscrit entre
la societat mercantil amb capital íntegrament municipal Les Franqueses
Entorn Verd, SA, i la societat Nadico Industrial Management, SL, per a la
direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres
d’urbanització del sector N de les Franqueses del Vallès
Aprovat per unanimitat
Àrea de Dinamització Econòmica
3. Expedient 4763/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració
Proposta d'aprovació de sol·licitud de pròrroga de subvenció per a la
contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL)
Aprovat per unanimitat
4. Expedient 4773/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració
Proposta d'aprovació de sol·licitud de subvenció destinada a incentivar la
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa Garantia
Juvenil a Catalunya per a l'any 2018
Aprovat per unanimitat

Àrea de Règim Intern
5. 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
6. Expedient 3786/2018. Selecció de Personal i Provisió de Llocs de treball.
Proposta d'aprovació de les bases que han de regir el concurs oposició per
promoció interna de dues places de caporal de la policia local, funcionari de
carrera, que consten com a vacants a la plantilla de personal funcionari de
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Aprovat per unanimitat
Àrea de Seguretat Ciutadana
7. Expedient 4703/2018. Autoritzacions Especials per a la Celebració
d'Espectacles i Esdeveniments.
Proposta d'aprovació del Pla Específic Municipal (PEM) amb motiu de la
Festa Major de Corró d'Avall que tindrà lloc entre els dies 13 i 16 de setembre
de 2018
Aprovat per unanimitat
Àrea de Serveis Socials
8. Expedient 2134/2018. Concessió de Subvencions (Serveis Socials).
Proposta d'aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre
relacionades amb les polítiques socials per a l'any 2018
Aprovat per unanimitat
Àrea de Gent Gran
9. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria,
l'expedient 3858/2018 per raons d'urgència, per a la resolució del recurs
d’alçada interposat contra l’acord de la mesa de contractació el dia 28 d’agost
de 2018, la qual va ser constituïda per a la licitació dels contractes de serveis
per a la realització d’activitats formatives i de benestar emocional de la gent
gran de les Franqueses del Vallès, deixar sense efecte el procediment de
contractació aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 19 de juliol de
2018 i aprovar un nou procediment d’adjudicació, mitjançat procediment obert
simplificat sumari i tramitació ordinària
Aprovat per unanimitat
10. Expedient 3858/2018. Procediment de Contractació.
Proposta de resolució del recurs d’alçada interposat contra l’acord de la mesa
de contractació el dia 28 d’agost de 2018, la qual va ser constituïda per a la
licitació dels contractes de serveis per a la realització d’activitats formatives i
de benestar emocional de la gent gran de les Franqueses del Vallès, deixar
sense efecte el procediment de contractació aprovat per acord de la Junta de
Govern Local de 19 de juliol de 2018 i aprovar un nou procediment

d’adjudicació, mitjançat procediment obert simplificat sumari i tramitació
ordinària
Aprovat per unanimitat

B) Precs i preguntes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

