
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/9  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  22 / de febrer / 2019 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 Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 1891/2018. Concessió de Subvencions (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de reconeixement de l’obligació de pagament de la 
subvenció per a l’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les 
Franqueses del Vallès (ABCP) atorgada per Junta de Govern Local en sessió 
de 19 d’abril de 2018 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 961/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a la pròrroga de l’acord signat el 2016 adaptat a les noves 
convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en 
situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc 
del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya subscrit el 25 de juny de 2018 
Aprovat per unanimitat 

 

Àrea d’Esports 
 

4. Expedient 6707/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques per a l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del 
contracte de subministrament de l’equipament esportiu cardiovascular i 
muscular per a dotar dos espais del Complex Esportiu Municipal Les 
Franqueses, i instal·lació i manteniment de totes les màquines que conformen 
l’equipament 
Aprovat per unanimitat 



Àrea d’Hisenda 
 

5. Expedient 848/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació pel rescabalament 
dels danys produïts en l’execució del contracte per la gestió del servei de 
consergeria, neteja, cafeteria i vigilància del Casal Cultural de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

6. Expedient 963/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials  
Proposta d'aprovació de la convocatòria i preus d'ajuts econòmics per a la 
realització d'activitats d'estiu 2019. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

7. Expedient 310/2019. Drets i Deures Retributius.  
Proposta d'aprovació de serveis extraordinaris del personal. 
Aprovat per unanimitat 
 

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

9. Expedient 312/2019. Drets i Deures Retributius.  
Proposta d'aprovació de gratificacions per serveis realitzats fora de la jornada 
habitual del personal funcionari. 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 313/2019. Drets i Deures Retributius.  
Proposta d'aprovació de gratificacions per torn partit i nocturns i jornades en 
caps de setmana i festius realitzats pel personal. 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 4179/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regir l'adjudicació mitjançant 
procediment obert simplificat sumari, tramitació ordinària, del servei de 
missatgeria de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus patronats 
municipals 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

12. Expedient 2342/2017. Llicència ambiental.  
Proposta de concessió definitiva de llicencia ambiental a l’empresa Ascable 
Recael, S.A. per a l’activitat de fabricació, emmagatzematge i distribució de 
filats de coure a instal·lar al carrer d’Itàlia, 1-11 i carrer de França, 2-8 
(referències cadastrals 0802307DG4100S0001XM i 
0802308DG4100S0001IM) 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 s’esmenta a continuació.  
 

Àrea d’Alcaldia  
 

14. Expedient 977/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) 
Proposta d’aprovació de l’autorització al Servei Català de la Salut de la 
disposició de l’ús dels espais dedicats a l’àmbit sanitari que s’integren en 
l’edifici Espai Can Prat situat en el terme municipal de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 

B) Precs i preguntes 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


