
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/52  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  5 / 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 de Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 115/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb CIF B66666637 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 6625/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de cessió d’ús 
d’espais del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea d’Hisenda 

 

4. Expedient 127/2016. Formalització del Contracte de Gestió de Servei Públic 
mitjançant la modalitat de Concessió, per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d’adjudicació.  
Proposta d'aprovació de l'estat de comptes del primer i segon trimestre de 
2018 i compensació del cànon per la gestió del servei d’aigua potable amb els 
rebuts municipals pel servei de distribució i subministrament d’aigua 
Aprovat per unanimitat 
 

5. Expedient 6606/2018. Proposta de Despesa.  
Proposta d’aprovació de la certificació núm. 7 del contracte de l’obra de la 
modificació del projecte d’acabament del parc del Falgar i la Verneda de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



Àrea de Pla de Barris 
 

6. Expedient 6064/2018. Subvencions per concurrència competitiva.  
Proposta de reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció per a 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l'àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any 
2017 atorgada a l'expedient d'ajuts a la rehabilitació 6064/2018 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 6476/2018. Subvencions per concurrència competitiva.  
Proposta de reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció per a 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l'àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any 
2018 atorgada a l'expedient d'ajuts a la rehabilitació 6476/2018 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 6562/2018. Subvencions per concurrència competitiva.  
Proposta de reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció per a 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l'àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any 
2018 atorgada a l'expedient d'ajuts a la rehabilitació 6562/2018 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

9. Expedient 3928/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules 
administratives particulars i del Plec de condicions tècniques que han de regir 
l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat sumari i tramitació 
ordinària, del contracte de prestació del servei de prevenció de les 
Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

10. Expedient 2285/2017. Respostes / Mediacions.  
Proposta per restar assabentats del control periòdic de l’activitat que 
s’exerceix a nom de Sayol, SLU, per a decoració de tulipes de vidre amb 
emplaçament al carrer del Maresme, 8, referència cadastral 
2268320DG4026N0001IT de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 1048/2018. Llicència ambiental.  
Proposta per restar assabentats del control periòdic de l’activitat que 
s’exerceix a nom de Sayol, SLU, per a emmagatzematge i decoració de 
tulipes de vidre amb emplaçament al carrer del Maresme, 10, referència 
cadastral 2268321DG4026N0001JT de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 4916/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte de l'execució de les obres 
de remodelació del Casal Parroquial de Llerona 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 

B) Precs i preguntes 

 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


