
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/55  La junta de govern local  

 

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  27 / de desembre / 2018 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part resolutiva 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

1. Expedient 4841/2017. Concessió de Subvencions (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de reconeixement de l’obligació de pagament de la 
subvenció per a la contractació laboral de persones en situació d’atur a 
l’empresa Urano Vet, S.L. atorgada per Junta de Govern Local en sessió de 5 
d’octubre de 2017 
Aprovat per unanimitat 
 

2. Expedient 5875/2018. Autoritzacions de Venda Ambulant  
Proposta d’aprovació d’altes i concessió de llicències per a l’ocupació de 
terreny d’ús públic en els diferents mercats municipals setmanals 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 6986/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de l’Acord de Col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental, Granollers Mercat EPE, Pimec 
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Pime Coneixement, l’Ajuntament de 
Llinars del Vallès, l’Ajuntament de Montmeló, la Mancomunitat de la Vall del 
Tenas i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a l’execució del projecte 
“Singulars” 
Aprovat per unanimitat 
 
 



Àrea de Gent Gran 
 

4. Expedient 6972/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació d’un conveni entre l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, la “Fundació privada de les Franqueses del Vallès per a la gent gran” i 
l’Institut català de salut (SAP Granollers-Mollet) per al desenvolupament d’un 
programa d’atenció a la gent gran en situació de necessitat i fragilitat de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 

5. Expedient 1463/2018. Compensació de Deutes Tributaris.  
Proposta d’estimació de requeriment previ de l'article 44 de la llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa contra l’acord de 
compensació de deutes entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i la 
Generalitat de Catalunya 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 6981/2018. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de liquidació de la taxa per 
recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 6997/2018. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació de la taxa de 
tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats 
amb incidència ambiental 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

8. Expedient 8353/2016. Conveni de col·laboració  
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del protocol addicional per 
als anys 2018 i 2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i 
prestació del serveis socials, altres programes relatius al Benestar Social i 
Polítiques d'igualtat amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea Bàsica de 
Serveis Socials resta del Vallès Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 6414/2017. Conveni de col·laboració  
Proposta d'aprovació de la justificació i la liquidació del protocol addicional de 
concreció per a l'any 2017 del conveni de col·laboració per a la gestió i 
prestació dels serveis socials, altres programes relatius al Benestar Social i 
Polítiques d'Igualtat, subscrits amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 2378/2018. Beca extraescolars  
Proposta d'aprovació de la liquidació definitiva d'ajuts extraescolars i 
ordenació de pagament dels imports definitius d'activitats extraescolars 
2018/2019. 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
11. Expedient 2379/2018. Beca educació escolar  

Proposta d'aprovació de la liquidació i ordenació de pagament dels imports 
definitius d'ajuts econòmics per a l'educació escolar curs 2018/2019. 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 7041/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació de la liquidació econòmica del Servei d'ajuda a domicili 
de dependència corresponent a l'any 2016. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

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

14. Expedient 371/2018. Hores extres / Gratificacions extraordinàries.  
Proposta relativa a l'aprovació de serveis extraordinaris del personal. 
Aprovat per unanimitat 
 

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

Àrea de Sanitat i Salut pública 
 

16. Expedient 5646/2017. Conveni de col·laboració (Sanitat/Salut P./Gent Gran).  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga i la modificació 
del Conveni de col·laboració subscrit entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria de salut pública per l’any 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

17. Expedient 5650/2018. Llicències Urbanístiques - Obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres 
d’ampliació d'un cobert existent i adequació per a l'activitat de vaques de llet 
que es desenvolupa amb emplaçament Can Roca de Marata (parcel·la 49 del 
polígon 4) i amb referència cadastral 08085A00400049 d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

18. Expedient 6962/2018. Contractacions.  
Proposta per a l’aprovació de l’autorització de despesa corresponent a 
l’expedient de contractació de les obres per a la remodelació de l’Escola 
Municipal de Música, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
Àrea de Règim Intern 
 

19. 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.  
Aprovat per unanimitat 

 
20. 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 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


