
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/53  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  13 / de desembre / 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’Esports 
 

2. Expedient 6720/2018. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)  
Proposta d'autorització presentada pel Club Canicross Les Franqueses amb 
motiu de la celebració del Campionat de Catalunya de Muixing Terra a les 
Franqueses del Vallès, els propers dies 15 i 16 de desembre de 2018 al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 6726/2018. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció).  
Proposta d'autorització per informar favorablement del pas, pel terme 
municipal de les Franqueses del Vallès, de la 33a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga el proper dia 24 de febrer de 2019 així 
com la celebració del concert de la Mitja el dia 15 de febrer de 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

4. Expedient 3373/2018. 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 
2018/3373 a Nedgia Catalunya, SA a executar a l’avinguda de Corró, 1 de la 
urbanització de Mil Pins d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 



 
Àrea de Polítiques Socials 

 

5. Expedient 6618/2018. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials  
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura dels acords de col·laboració 
entre els centres educatius Escola Colors, Escola Guerau de Liost, Escola 
Bellavista-Joan Camps, Escola Camins, Escola IES Lauro, Escola IES Til·lers, 
Escola Joan Sanpera i Torras i Escola Lledoner en relació a la gestió dels 
ajuts econòmics per a l'educació escolar. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

6. 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 
 

7. Expedient 3130/2016. Llicència ambiental.  
Proposta per restar assabentats del control periòdic de l’activitat que 
s’exerceix a nom d’Alpla Ibèrica, SA per a fabricació d’envasos de matèries 
plàstiques amb emplaçament al camí Antic de Vic, 3, referències cadastrals 
1086201DG4018N0001LS i 1086205DG4018N0001OS de les Franqueses del 
Vallès (3130/2016). 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5096/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació del servei de redacció del 
projecte bàsic, executiu, estudi de seguretat i salut i direcció d’obres per a la 
reforma de la coberta del pavelló poliesportiu de la zona esportiva de Corró 
d’Avall, al terme municipal de les Franqueses del Vallès (5096/2018). 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5816/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge, en planta baixa d’edifici existent 
amb emplaçament a l’avinguda de l’Ajuntament, 7, referència cadastral 
1699411DG4019N0001MY d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

 

B) Precs i preguntes 
 

  


