
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/11  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  7 / de març / 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 Cultura, Infància i Joventut 
 

2. Expedient 6520/2018. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament, 
instal·lació i muntatge de mobiliari, senyalització i complements per a la nova 
biblioteca de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 674/2017. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb NIF número B67353615 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Educació 
 
4. Expedient 1218/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  

Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès al pacte contra la segregació escolar impulsat pel Síndic de Greuges 
amb la col·laboració del Departament d’Educació i altres agents de la 
comunitat educativa 
Aprovat per unanimitat 

 



 
Àrea d’Hisenda 

 
5. Expedient 162/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  

Proposta de desestimació de fraccionament de pagament de la liquidació 
1849000011 del cànon per la gestió del complex esportiu de les Franqueses 
del Vallès, exercici 2017 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

6. Expedient 6384/2017. Contracte de subministrament per procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament de 
l’enllumenat del Camp de futbol de Llerona. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Pla de Barris 
 

7. Expedient 1125/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la rehabilitació dels elements comuns dels 
edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les 
Franqueses del Vallès, any 2019, en el marc del Projecte d’Intervenció 
Integral del barri de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

8. Expedient 3928/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de la modificació de la vigència del contracte de servei 
de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i 
dels seus patronats i la respectiva modificació de la despesa autoritzada 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 16/2019. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de condicions tècniques que han de regir 
l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat del contracte 
d'arrendament de serveis de manteniment de l'aplicació informàtica A3 
software de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Seguretat Ciutadana 
 

10. Expedient 897/2019. Sancionador d'Animals.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per una presumpta infracció de 
la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

 



  

  

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

11. Expedient 4804/2017. Aprovació de Pla Especial Urbanístic.  
Proposta relativa a l’aprovació inicial del Pla especial de catàleg de masies, 
cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 5604/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació d’esmena d’errada de transcripció detectada en l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 7 de febrer 
de 2019, relatiu a 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 255/2019. Planejament de Desenvolupament (Modificació).  
Proposta relativa a l’aprovació inicial de la modificació de la fitxa CAV-10 del 
catàleg del Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 1192/2019. Llicències Urbanístiques - Obres majors.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 4,95 kWp per autoconsum a la coberta d’un habitatge 
existent en sòl no urbanitzable emplaçat a Can Carrasco de Llerona, parcel·la 
225 del polígon 16 del cadastre de rústica (referència cadastral 
001101600DG41A0001BA) de les Franqueses del Vallès 
Retirat de l’ordre del dia 
 

15. Expedient 1202/2019. Planejament General (Modificació).  
Proposta relativa a l’inici del procediment d’avaluació ambiental simplificada 
de la modificació del pla general d’ordenació urbana de les Franqueses del 
Vallès per a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona 
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.  
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis  
 

17. Expedient 1232/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per la cessió de 
la titularitat del projecte elèctric per la "Legalització variant de línia subterrània 
de MT a 25kV entre CE VA05301 i CD 101524 I 103 m.l. de línia de Mitja 
Tensió 240Al" 
Aprovat per unanimitat 

 

B) Precs i preguntes 

  


