
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/10  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  28 / 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 d’Alcaldia 
 

2. Expedient 5615/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte 
per a l’execució, subministrament i col·locació de tres elements per 
commemorar el 80è aniversari del bombardeig a les Franqueses del Vallès, 
per procediment negociat sense publicitat 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 

3. Expedient 874/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 1065/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

5. Expedient 1074/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

 



 
Àrea d’Obres i Serveis 

 
6. Expedient 5477/2018. Procediment de Contractació.  

Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte d’obres d’instal·lacions de 
climatització per la renovació del Teatre auditori de Bellavista. 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 982/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2019/982 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer de la Fàbrica, s/n (Can 
Parrotet) d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

8. Expedient 774/2016. Adhesió d'un municipi a un acord marc.  
Proposta d'aprovació de la segona pròrroga de l'acord marc del servei 
d'assessorament i mediació d'assegurances del Consorci Català pel 
desenvolupament local (CCLD) i l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 1107/2019. Drets i Deures Retributius. 
Proposta d'aprovació de gratificacions per torn partit pel personal del SAC. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Seguretat Ciutadana 
 

10. Expedient 1105/2019. Autoritzacions Especials per a la Celebració 
d'Espectacles i Esdeveniments.  
Proposta d'aprovació del Pla Específic Municipal (PEM) amb motiu de la Rua 
de Carnestoltes que tindrà lloc el dia 2 de març de 2019 al nucli de Corró 
d'Avall d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

11. Expedient 3153/2016. Sistema d’Actuació Urbanística de Reparcel·lació 
Mitjançant la Modalitat de Cooperació (Projecte de Reparcel·lació).  
Proposta relativa a l’aprovació de l’operació jurídica complementària del 
projecte de reparcel·lació del Sector N (Carretera de Cardedeu), al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 1043/2018. Canvi de titularitat d’una activitat sotmesa a 
comunicació ambiental.  
Proposta relativa a la comunicació de canvi de titularitat sol·licitada per 
l’empresa Cygyc Industria Química, S.A. per a l’activitat de fabricació de 
productes químics, amb emplaçament al carrer de Bèlgica, 5, referència 
cadastral 1008016DG4110N0001PL, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
13. Expedient 7191/2018. Llicències Urbanístiques - Obres majors. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per a l’elevació parcial de la 
coberta i la construcció d'un altell per a nou reactor a la nau industrial amb 
emplaçament al carrer de Cal Gavatx, 5, amb referència cadastral 
1187012DG4018N0001AS de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 774/2019. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d'aprovació del projecte per a la rehabilitació de l’immoble amb 
emplaçament al carrer del Rosselló, 37, referència cadastral 
1677101DG4017N0001YK, de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 1079/2019. Planejament de Desenvolupament (Aprovació).  
Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial 
Urbanístic del Sector N de les Franqueses del Vallès en compliment de la 
Sentència 77/2019 de data 4 de febrer de 2019, en relació al radi de 150 
metres de la unitat d’irradiació de la instal·lació de l’empresa ARAGOGAMMA 
SL  
Aprovat per unanimitat 
 

16. 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 de Dinamització Econòmica 
 
17. Expedient 740/2019. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball 

Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la convocatòria per 
concurs oposició lliure per a la selecció d’una plaça (Grup A2) de 
coordinador/a assignat al programa de serveis de Reempresa, Agència de 
Col·locació i Punt d’Assessorament a l’Emprenedor (PAE) a les Franqueses 
del Vallès de l’Àrea de Dinamització Econòmica  
Aprovat per unanimitat 
 

 
B) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


