
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/8  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  14 / 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 l'acta de la sessió anterior 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

2. Expedient 681/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració. 
Donar compte del decret de l'alcalde número 348-2019 en què es resol 
sol·licitar la concessió de recursos materials i tècnics en el marc del Catàleg 
de serveis del 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" 
 

 
B) Part resolutiva 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 1777/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de la rescissió del Conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses i devolució de la fiança 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 674/2017. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació del canvi de nom de l’usuari del despatx número 4 del 
Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
5. Expedient 756/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  

Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès al Conveni entre l’Administració General de l’Estat, a través del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i la Diputació de Barcelona per 
l’establiment dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats a la red 
CIRCE 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Esports 
 

6. Expedient 678/2019. Contractacions  
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i dels Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars i plec de prescripcions tècniques que han de regir 
l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de material i 
equipament esportiu en el PAV-1 de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 

7. Expedient 616/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la 
concessió d’ajuts a persones per raó de capacitat econòmica que restin 
gravades per l'Impost sobre béns immobles en l’exercici fiscal 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 727/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament del cànon pendent per la concessió 
administrativa per la gestió dels serveis de la zona esportiva municipal de 
Corró d’Amunt 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

9. Expedient 333/2016. Aprovació de Conveni.  
Proposta d’aprovació de la liquidació dels serveis prestats pel Consorci per la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant l’any 2018 i aprovació de la 
previsió de la despesa per a l’exercici 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 5119/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/5119 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer Menorca, 6 d’aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 6222/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/6222 a Endesa Distribución Eléctrica, SLU a executar al carrer 
d’Alemanya, 2-6 del polígon industrial Pla de Llerona d’aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
12. Expedient 6798/2018. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/6798 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer Folch i Torres, 1 
d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 7062/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2018/7062, a Manteniment i Operacio de infraestructures, SL, al carrer Itàlia 
del Polígon Industrial Pla de Llerona d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 448/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2019/448 a Endesa Distribución Eléctrica, SLU a executar al carrer de la 
Conca, 2 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

15. Expedient 778/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i 
Indemnitzacions).  
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 
 

16. Expedient 3667/2017. Llicència d'obres majors.  
Proposta d'aprovació de la liquidació definitiva de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de la llicència. 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 637/2019. Llicències Urbanístiques - Obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
d’un ascensor en l’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb emplaçament al 
carrer de Sant Ponç, 67, amb referència cadastral 1487401DG4018N, del 
terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


