
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/47  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  8 / de novembre / 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 
 

Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat 
 

2. Expedient 5171/2018. Organització d'Actes Públics.  
Proposta d'aprovació de la memòria i el pressupost de l’activitat recreativa de 
caràcter extraordinària titulada “8a. Festa de la mongeta del ganxet”. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 5935/2018. Subvencions sol·licitades a una altra Administració. 
Proposta d'aprovació de sol·licitud de subvenció per a la realització d’accions 
de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a 
persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (FOAP 2018) (ref. BDNS 420529) 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Esports 
 

4. Expedient 5937/2018. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció).  
Proposta d'autorització per a la celebració de la cursa benèfica els 10 km de 
les Franqueses a la zona esportiva municipal de Corró d'Avall, el proper dia 
18 de novembre de 2018, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
 

5. Expedient 5949/2018. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció).  
Proposta d'autorització per a la celebració de la Cursa Ciclocròs les 
Franqueses en el parc el Mirador de Bellavista, els propers dies 17 i 18 de 
novembre de 2018, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

6. Expedient 2378/2018. Beca extraescolars.  
Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a la realització d'activitats 
extraescolars per al curs 2018-2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Seguretat Ciutadana 
 

7. Expedient 3086/2018. Accidents i actuacions.  
Proposta de resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per 
infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals 
potencialment perillosos i de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

8. Expedient 2723/2018. Llicència obres majors.  
Proposta de concessió llicència urbanística per construcció edifici plurifamiliar 
entre mitgeres, 1 aparcament planta baixa (2 places moto) i 2 trasters planta 
sotacoberta al c/Barcelona, 10 (rc 1477205DG4017N0001HK), i 3 places 
aparcament a vincular en altres edificacions existents a menys de 300 m 
(c/Rosselló, 7 (rc 1477219DG4017N0003WB), c/Barcelona, 19 (rc 
1578718DG4017N0001IK), c/Barcelona, 42 (rc 1678018DG4017N0001KK) de 
les Franqueses 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 4121/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta de suspensió del procediment per a la concessió de llicència 
urbanística sol·licitada per a adequació interior de l’edificació amb 
emplaçament a can santa digna, (parcel·la 14 del polígon 15), de les 
Franqueses del Vallès (expedient 4121/2018). 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 4651/2018. Llicència Urbanística - Obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’enderroc 
d’una nau existent, la construcció d'una nau industrial sense ús específic i 
passarel·la de comunicació entre naus, amb emplaçament al carrer de 
Bèlgica, 3-5, referències cadastrals 1008016DG4110N0001PL i 
1008017DG4110N0001LL, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

 
11. Expedient 5414/2018. Llicència Urbanística - Divisió horitzontal.  

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal de l’edifici amb emplaçament al carrer de la Riera, 1 i amb 
referència cadastral 1486613DG4018N0001GS, del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 5604/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació de les obres per a la 
construcció d’una aula de natura al Parc del Falgar, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
B) Precs i preguntes 
 

  


