
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/54  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  20 / 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 Cultura 
  

2. Expedient 3/2015. Contracte de Gestió de Serveis Públics mitjançant la 
Modalitat de Concessió.  
Proposta d’aprovació de la valoració i liquidació dels danys i perjudicis 
causats en l’execució del contracte de la gestió del servei de Consergeria, 
neteja, cafeteria i vigilància del casal cultural de Corró d’Avall, i incautació de 
la garantia definitiva 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 86/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa Estela Carbonell i Associats, S.L. 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 122/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de domiciliació del conveni del Viver 
d’Empreses de l’empresa Ferax Iberia, S.L. 
Aprovat per unanimitat 
 

5. Expedient 2502/2018. Mercats Setmanals  
Proposta d’aprovació de sol·licituds de baixa, baixa automàtica i concessió de 
llicència per a l’ocupació de terreny d’ús públic en el mercat municipal 
setmanal de Bellavista i Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 



 
 

6. Expedient 6739/2018. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració  
Proposta d’aprovació de l’acceptació de l’atorgament de fons de prestació del 
Catàleg de Serveis 2018 i de la concessió d’ajuts econòmics en el marc del 
programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Educació 
 

7. Expedient 5382/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació per la continuïtat del contracte subscrit en data 15 de 
febrer de 2011, entre la Fundació Pere Tarrés i aquest Ajuntament, per a la 
gestió del servei públic de l'Escola Bressol municipal El Gegant del Pi 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

8. Expedient 5858/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/5858 a Nedgia Catalunya, SA a executar a la Masia de Can Calet 
d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5860/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/5860 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer de les Agudes, 35 
d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 6010/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/6010 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer de les Agudes, 17 
d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Pla de Barris 
 

11. Expedient 5092/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració.  
Proposta d’acceptació de la subvenció “Treball als Barris 2018” atorgada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament del pla d’execució 
anual, en el marc de la Llei de Barris 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 6570/2018. 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 6570/2018 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



  

  

 
 

13. Expedient 6572/2018. 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 6572/2018 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 6574/2018. 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 6574/2018 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 6575/2018. 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 6575/2018 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 6576/2018. 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 6576/2018 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 6577/2018. 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 6577/2018 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

18. Expedient 823/2015. Conveni de col·laboració  
Proposta d'aprovació de la liquidació de l'addenda per al 2017 del V conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el 
finançament dels serveis socials. 
Aprovat per unanimitat 
 

19. Expedient 4631/2016. Beca Menjador  
Proposta d'aprovació de la justificació dels ajuts de menjador escolar per al 
curs 2016-2017 del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 
 

20. Expedient 2963/2018. Beca Menjador  
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2018-2019 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

21. Expedient 2508/2018. Contractacions de serveis per procediment obert 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis postals de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, dels seus patronats municipals i 
del Jutjat de Pau de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

22. Expedient 3445/2018. Procediment de Contractació. 
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i del Plec de clàusules 
administratives particulars i el de condicions tècniques que han de regir 
l'adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat del contracte 
de serveis de serveis d'assegurança de responsabilitat civil desenal de 
persones tècniques que intervenen en els processos constructius de 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea de Seguretat Ciutadana 

 

23. Expedient 6896/2018. Procediment genèric.  
Proposta d'aprovació del Pla Específic Municipal (PEM) amb motiu de la 
Cavalcada de Reis que tindrà lloc als nuclis de Corró d'Avall i Bellavista 
d'aquest terme municipal l'any 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

24. Expedient 1337/2016. Llicència Ambiental.  
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat de fabricació i 
distribució de poliuretans i epoxis a instal·lar al carrer de Portugal, 34-44 
(referències cadastrals 0297622DG4009N0001BW, 
0297623DG4009N0001YW, 0297624DG4009N0001GW, 
0297625DG4009N0001QW, 0297626DG4009N0001PW, 
0297627DG4009N0001LW) d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

25. 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 
Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

 

26. Expedient 5314/2018. Procediment de Contractació  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de l’execució de les obres 
per a la substitució de la gespa del camp de futbol 7 de Bellavista, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

27. Expedient 6824/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d'una pròrroga d'un any i mig per a l'acabament de les 
obres corresponents a l’expedient 2015/36 del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

28. Expedient 6842/2018. Llicències Urbanístiques - Obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforç i consolidació de les cobertes i forjats de Can Santa Digna, referència 
cadastral 000210900DG41A0001RA, del terme municipal de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

29. Expedient 6845/2018. Llicències Urbanístiques - Obres majors. Proposta de 
concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de reforma i 
canvi d’ús d’un local per transformar-lo en dos habitatges en planta baixa 
d’edifici existent amb emplaçament a la carretera de Ribes, 243-245 
(referència cadastral 1386112DG4018N0001JS) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

 

 


