
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/51  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  29 / de novembre / 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 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 2794/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de consergeria 
de Can Ribas – Centre de Recursos Agraris de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 5988/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules 
administratives particulars i tècniques que han de regir l’adjudicació del 
contracte del servei per a la realització del Certificat de Professionalitat en 
Dinamització d’Activitats de Lleure Educatiu Infantil i Juvenil 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 6411/2018. Subvencions Directes o Nominatives.  
Proposta d’aprovació de l’atorgament de subvenció a l’Associació 
d’Empresaris i Propietaris dels Polígons de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

5. Expedient 4831/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/4831 a Estabanell y Pahisa Energisa, SA a executar a la plaça de 
l’Espolsada d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 



 
 

6. Expedient 5477/2018. 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, mitjançant procediment obert, simplificat i tramitació ordinària 
del contracte d’obres per la substitució del sistema de climatització del teatre 
del Centre Cultural de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

7. Expedient 369/2018. Hores extres/gratificacions extraordinàries.  
Proposta d'aprovació de gratificacions per serveis realitzats fora de la jornada 
habitual del personal funcionari 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 370/2018. Procediment genèric (RRHH).  
Proposta d'aprovació de gratificacions per torn partit i nocturns i jornades en 
caps de setmana i festius realitzats pel personal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 371/2018. Hores extres/gratificacions extraordinàries.  
Proposta aprovació dels serveis extraordinaris del personal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 372/2018. Desplaçaments i dietes.  
Proposta d'aprovació desplaçaments i dietes del personal. 
Aprovat per unanimitat 
 

11. 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 
 

12. Expedient 6148/2018. Circulació Viària.  
Proposta d'aprovació de les bases que han de regir l'atorgament de les 
bonificacions de transport per a persones jubilades i pensionistes i altres 
col·lectius que compleixin els requisits establerts, per a la convocatòria de 
l'any 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

13. Expedient 2396/2018. Expropiació Forçosa.  
Proposta d’aprovació de les actes d’ocupació per expropiació dels terrenys 
necessaris per a l’execució del projecte per a la construcció d’un pas soterrat 
sota les vies del ferrocarril entre els carrers d’Aragó i de Francesc Gimeno i la 
urbanització de l’entorn a Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

 
14. Expedient 4811/2018. Llicència Urbanística.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a construcció d’un edifici 
plurifamiliar de protecció oficial amb 9 habitatges de protecció oficial, 9 places 
d’aparcament en planta soterrani i 5 trasters (3 en planta soterrani i 2 en 
planta sota-coberta), amb emplaçament al carrer de Céllecs, 22, referència 
cadastral 1687002DG4018N0001MS, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, de l’assumpte que s’esmenta a continuació.  
 

Àrea d’Alcaldia  
 

16. Expedient 1485/2016. Recurs contenciós administratiu 
Proposta per a ordenar el compliment de la sentència núm. 919 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu 
208/97.  
Aprovat per unanimitat 
 

 
B) Precs i preguntes 
 

  


