
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/48  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  15 / 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 748/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d'aprovació de la pròrroga per un any més del contracte de servei 
de reparació, conservació i manteniment de camins municipals de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 
3. Expedient 4076/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració  

Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de 
Catalunya, destinada al finançament del programa integral de suport a les 
persones emprenedores emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, 
convocatòria any 2018 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 4763/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració 
Proposta d’acceptació de subvenció per a la pròrroga de contractació d’un 
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
5. Expedient 5222/2018. Gestió de Campanyes de Comunicació o 

Esdeveniments per al Foment de l'Activitat Econòmica  
Proposta d’aprovació de l’activitat de caràcter extraordinari i dels 
corresponents informes per a la celebració de la XXIII Fira Mercat de Nadal i 
XIV Fira d’Entitats 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Gent Gran 
 

6. Expedient 4880/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte de serveis per a la 
realització d'activitats formatives i de benestar emocional de la Gent Gran de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 

7. Expedient 6141/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 6180/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 6190/2018. Proposta de Despesa.  
Proposta d’aprovació de la certificació núm. 6 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 
 

10. Expedient 1087/2018. Llicència per a la utilització privativa o Aprofitaments 
Especials en el Sòl, Subsòl o Vol de Vies Públiques Municipals a favor 
d'Empreses o Entitats que Utilitzen el Domini Públic per Prestar Serveis de 
Subministraments d'Interès General.  
Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/1087 a Endesa Distribución Eléctrica, SLU a executar a la carretera 
nacional 152z, km. 34 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

11. Expedient 2379/2018. Beca educació escolar  
Proposta d'esmena dels ajuts econòmics per a l'educació escolar per al curs 
2018-2019. 
Aprovat per unanimitat 
 

 



  

  

 
Àrea de Règim Intern 

 
12. 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 de Sanitat i Salut pública 
 

13. Expedient 6044/2018. Organització d'Actes Públics.  
Proposta d’aprovació de l’activitat formativa per a manipuladors d’aliments per 
a establiments minoristes de l’alimentació de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

14. Expedient 8247/2016. Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta 
Econòmicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació. Proposta 
d’aprovació de preus contradictoris del contracte per a les obres de 
remodelació de l’illa d’equipaments compresa entre els carrers Rosselló, 
Bosc, Alzina i Travessia (Fase 2 i 3), al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès (8247/2016). 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 6171/2017. Contracte menor d'obres.  
Proposta d’aprovació de preus contradictoris del contracte per a les obres de 
condicionament del terreny per a la instal·lació de dos mòduls de vestidors a 
la zona esportiva de Bellavista, al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 6080/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal de l’immoble amb emplaçament al carrer del Mas Colomer, 18 i 
amb referència cadastral 1687005DG4018N0001RS del terme municipal de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
B) Precs i preguntes 
 

 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


