
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/2  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  17 / de gener / 2019 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

A) Part dispositiva i activitat de control 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Àrea d’Hisenda 
 

2. Expedient 5785/2017. Convocatòria i concessió de subvencions 
condicionades a l'existència de crèdit (tramitació anticipada).  
Donar compte del Decret de l’alcalde núm. 2018-2489 de data 19 de 
setembre de 2018 en què es resol aprovar la concessió d'ajuts de l'IBI 2018 
rebuts domiciliats 

 

 

B) Part resolutiva 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 119/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses del 
senyor amb DNI núm. 52160712R 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 1917/2016. Sol·licitud de subvencions (Dinamització)  
Proposta de renúncia d’una part de la subvenció atorgada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya destinada a realitzar el Programa Treball i Formació 
per a l’any 2014 
Aprovat per unanimitat 
 



 
 

5. Expedient 160/2018. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb NIF número B67147579 
Aprovat per unanimitat 
 

6. 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 el mercat municipal setmanal de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea de Gent Gran 
 

7. Expedient 7142/2018. Subvencions Directes o Nominatives.  
Proposta d’aprovació de concessió de subvenció directa a la Fundació 
privada de les Franqueses del Vallès per a la gent gran per l’estudi 
d’ampliació de l’edifici de la residència 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea d’Hisenda 
 

8. Expedient 205/2019. Proposta de Despesa.  
Proposta d’aprovació de la certificació núm. 8 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 
 

9. Expedient 206/2019. Proposta de Despesa.  
Proposta d’aprovació de la certificació núm. 8 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 de Polítiques Socials 
 

10. Expedient 5620/2018. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració  
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració 
per a la prestació d'assistència tècnica supralocal del Vallès Oriental, en el 
marc de la realització del Programa Treball i Formació per a l'any 2018 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea de Règim Intern 
 

11. 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 
 

12. Expedient 7184/2018. Llicències Urbanístiques - Obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a l’enderroc 
complet d'habitatge unifamiliar i garatge amb emplaçament al carrer de 
Tarragona, 7, amb referència cadastral 1578705DG4017N0001PK, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 

C) Precs i preguntes 
 

  


