
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/42  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  11 / d’octubre / 2018 a les 10.05 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part resolutiva 
 

1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 4773/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració 
Proposta d’acceptació 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 Polítiques Socials 
 

3. Expedient 4182/2018. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials  
Proposta d'aprovació del pagament dels imports definitius d'activitats d'estiu 
2018 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea de Règim Intern 

 
4. 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, Activitats i Habitatge 
 
5. Expedient 4389/2017. Llicència d'obres majors.  

Proposta d'aprovació de la liquidació definitiva de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de la llicència de l'expedient Obres majors 
d’urbanisme 4389/2017. 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 179/2018. Llicència d'obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la reparació i 
consolidació d'un edifici entre mitgeres amb emplaçament al carrer de 
Catalunya, 27, referència cadastral 1610802DG4111S0001TZ, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 4058/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte de l'execució de les obres 
corresponent al Projecte d'urbanització dels exteriors del Centre Cultural de 
Corró d'Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5230/2018. Execució d'Obres per aquesta Administració.  
Proposta d'aprovació del projecte executiu per a la substitució de la gespa del 
camp de futbol 7 de Bellavista, al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès (5230/2018). 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5431/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada pel senyor amb DNI 
...89a per a les obres de reforma d’un habitatge existent amb emplaçament a 
la masia de Can Pino de Corró d’Amunt (Parcel·la 3 del Polígon 3 del 
cadastre de rústega, amb referència cadastral 002559200DG41E0001AQ) 
d'aquest terme municipal (expedient 5431/2018) 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 
11. Expedient 611/2018. Quotes Urbanístiques.  

Proposta de suspensió de l’acord d’aprovació inicial de la regularització del 
padró individualitzat de quotes urbanístiques del projecte d’urbanització del 
Sector N 
Aprovat per unanimitat 

 
 
 
 



  

  

 
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 
12. Expedient 5314/2018. Procediment de Contractació.  

Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació de les obres per a la 
substitució de la gespa del camp de futbol 7 de Bellavista, al terme municipal 
de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
B) Precs i preguntes 
 

  


