
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/44  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  18 / 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 
 

Àrea de Cultura, Infància i Joventut 
 

2. Expedient 5408/2018. Organització d'Actes Públics.  
Proposta d'aprovació del programa "Festa de la infància" període 2018 
d'actuació conjunta d'Infància i Joventut - Pla de Barris i autorització de la 
despesa derivada corresponent al Patronat municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 3079/2018. Mercats Setmanals  
Proposta d’aprovació de baixa de la llicència per a l’ocupació de terreny d’ús 
públic en el mercat municipal setmanal de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 5551/2018. Subvencions sol·licitades a una altra Administració  
Proposta d'aprovació de la sol·licitud de subvenció del Programa Treball i 
Formació per a l’any 2018 
Aprovat per unanimitat 
 

 



 
Àrea d’Esports 

 
5. Expedient 5567/2018. Activitats o cursos (organització o inscripció).  

Proposta d'autorització per a la celebració de la 7a edició del Tast de la Mitja, 
el proper dia 27 d'octubre de 2018, i que passarà pel terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea d’Hisenda 

 
6. Expedient 5579/2018. Proposta de despesa.  

Proposta d’aprovació de la certificació núm. 5 i 7 del contracte d’execució de 
les obres del projecte per a la modificació del projecte del Centre Cultural de 
Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

7. Expedient 1519/2017. Aprovació de Conveni (Obres i Serveis).  
Proposta d’aprovació de la despesa en relació a la reparació amb caràcter 
d’emergència del col·lector de clavegueram del carrer d’Aragó, entre el carrer 
de Cardedeu i la plaça d’Espanya 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

8. Expedient 2508/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i dels Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte de 
prestació del servei postal de l'ajuntament de les Franqueses del Vallès, dels 
seus Patronats Municipals i del Jutjat de Pau 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 4876/2018. Selecció de personal i provisió de llocs de treball.  
Proposta d'aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el 
concurs oposició lliure per a la selecció d'una plaça d'oficial de 1ª, 
enquadrada en el grup C, subgrup C2 vacant a la plantilla de personal laboral 
fix d'aquest ajuntament i inclosa a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

10. Expedient 3680/2018. Llicència d'obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, amb emplaçament al carrer de Marià 
Màrgens i Gibert, 16, parcel·la 29 C de la urbanització Can Baldic, amb 
referència cadastral 1518537DG4111N0001XD, de les Franqueses del Vallès 
(expedient 3680/2018) 
Aprovat per unanimitat 
 



  

  

 
11. Expedient 3894/2018. Llicència d'obres majors.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a la concessió de la 
llicència d’obres tramitada en l’expedient obres d'urbanisme 3894/2018 per a 
la modificació de l’expedient obres d'urbanisme 164/2015 de reforma i 
ampliació de la nau industrial i les oficines situades all carrer Alemanya, 18-
22, referència cadastral 1006116DG4110N0001RL d’aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 4915/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació de les obres per a 
l’ampliació dels vestidors i lavabos del camp de futbol de Llerona, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 5494/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta d’ús privat en terrenys de l’habitatge amb emplaçament al 
carrer del Delta, 25 de la urbanització els Gorgs (referència cadastral 
1828719DG4112N0001WU), del terme municipal de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
B) Precs i preguntes 
 

  


