
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/4  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  24 / de gener / 2019 a les 10.05 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

B) Part resolutiva 
 

       Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat 
 

2. Expedient 210/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant. 
Proposta de concessió de llicència per a l'ocupació de terrenys d'ús públic en 
el mercat setmanal de productes de proximitat i artesanals ubicat a la rambla 
de la Carretera de Ribes de Corró d'avall per a l' exercici de 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 215/2019. Organització d'Actes Públics. 
Proposta d'aprovació de la memòria i el pressupost l’activitat recreativa de 
caràcter extraordinari titulada “Festa de Sant Antoni Abat-passada dels tres 
tombs” que tindrà lloc a Corró d’avall el diumenge 3 de març de 2019 
Aprovat per unanimitat 

 
      Àrea d’Obres i Serveis 

 
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 tercer 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 8162/2016. Adhesió d'un municipi a un acord marc. 

Proposta d’acord de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus 
Patronats Municipals d’adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat 
2015.05-D.01 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU 
Aprovat per unanimitat 
 

       Àrea de Règim Intern 
 

6. Expedient 3445/2018. Procediment de Contractació. 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte 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 
 

7. Expedient 102/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 
Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i la Diputació de Barcelona per a l’execució de les obres de construcció 
del nou pas de vianants a la carretera BV-5151 amb el camí de Can Mariano. 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 310/2019. Drets i Deures Retributius. 
Proposta relativa a l'aprovació de serveis extraordinaris del personal. 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 311/2019. Drets i Deures Retributius. 
Proposta d'aprovació de desplaçaments i dietes del personal. 
Aprovat per unanimitat 
 

 10.Expedient 478/2018. Ajuts Socials / Premis. 
      Proposta d'aprovació d'ajuts socials. 

Aprovat per unanimitat 
 

       Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 
      11.Expedient 1809/2018. Llicència d'obres majors   

Proposta per tenir per desistida la llicència d'obres per a la construcció d’una 
piscina descoberta per a ús privat, un porxo soterrat destinat a aparcament i 
zona d’instal·lacions i les tanques perimetrals de la parcel·la amb 
emplaçament al carrer de Santa Digna, 35, amb referència cadastral 
1831429DG4113S0001UO, de les Franqueses del Vallès 
 Aprovat per unanimitat 
 

12.Expedient 5248/2018. Llicència Urbanística Obres majors 
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 al passeig d’Andalusia, 89, Baixos, referència cadastral 
1681001DG4018S0002IZ d'aquest terme municipal 
 Aprovat per unanimitat 
 



  

  

 
13. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 

raons d’urgència, de l’assumpte que es relaciona a continuació.  
  Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis  
 
14. Expedient 201/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  

Proposta de petició a l’Agència Catalana de l’Aigua per la cessió d’una 
canonada per a l’abastament d’aigua potable al municipi de les Franqueses 
del Vallès 

  Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


