
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/7  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  7 / de febrer / 2019 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva i activitat de control 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 

Àrea d’Hisenda 
 

2. Expedient 5785/2017. Convocatòria i concessió de subvencions 
condicionades a l'existència de crèdit (tramitació anticipada).  
Donar compte del Decret del regidor d'Hisenda núm. 3031 de data 24 
d'octubre de 2018 en què es resol aprovar els ajuts per raó de capacitat 
econòmica en els béns immobles de naturalesa urbana gravats per l'IBI 2018 
rebuts no domiciliats 
Aprovat per unanimitat 

B) Part resolutiva 
 

Àrea de Cultura, Infància i Joventut 
 

3. Expedient 406/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació de la pròrroga de l'adhesió del Patronat municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut al Protocol del Circuit de la Xarxa 
d'Espais Escènics municipals de l'àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

4. Expedient 5988/2018. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte de serveis per a la 
realització del certificat de professionalitat en dinamització d'activitats de 
lleure, educatiu, infantil i juvenil 
Aprovat per unanimitat 



 
 
 

Àrea d’Esports 
 

5. Expedient 6839/2018. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció).  
Proposta d'autorització per a la celebració de la Copa Catalana Internacional 
de BTT a la zona esportiva municipal de Corró d'Amunt, el proper dia 10 de 
març de 2019, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Gent Gran 
 

6. Expedient 3743/2017. Conveni de col·laboració (Sanitat/Salut P./Gent Gran).  
Proposta d’aprovació de la memòria del Conveni entre l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i la “Fundació privada de les Franqueses del Vallès per 
a la gent gran” per al desenvolupament d’un programa d’atenció a la gent 
gran en situació de necessitat i fragilitat de les Franqueses del Vallès del 
rendiment de comptes i del reconeixement d’obligació de pagament per l’any 
2018 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 

7. Expedient 427/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

8. Expedient 4847/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta per tenir per desistida la concessió d’una llicència d’Obres de 
Serveis, expedient 2018/4847 a Telefonica de España, SAU a executar al 
carrer d’Aragó, 50 cantonada amb el carrer d’Extremadura d’aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

9. Expedient 2961/2017. Beca Menjador  
Proposta d'aprovació de la justificació de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2017-2018 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

10. Expedient 3928/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte del servei de prevenció de 
riscos laborals 
Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

 
11. Expedient 209/2019. Contractacions.  

Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que han de regir 
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, de la contractació de les 
pòlisses d'assegurances de vehicles propietat de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i els seus patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 

 
12. Expedient 5604/2018. Contractacions.  

Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte del servei de redacció i 
execució de les obres de construcció d'una aula de la natura al parc del 
Falgar de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 104/2019. Llicències Urbanístiques - Obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta per a ús privat en terrenys de l’habitatge amb 
emplaçament a la masia de Can Blai, parcel·la 91 del polígon 10 del cadastre 
de rústega, amb referència cadastral 001945000DG40G0001ZW, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 177/2019. Llicències Urbanístiques.  
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 un habitatge en planta 
baixa d’edifici existent amb emplaçament al carrer de la Riera, 1 (referència 
cadastral 1486613DG4018N0001GS) d'aquest terme municipal (expedient 
177/2019). 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


