EXTRACTE

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/13

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

14 / de març / 2019 a les 10.05 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’Esports
2. Expedient 678/2019. Contractacions.
Donar compte del decret de l'alcalde núm. 683/2019 de data 5 de març, en
què es resol modificar errada material al Plec de clàusules de la licitació del
contracte de subministrament i instal·lació del material i equipament esportiu
per al nou pavelló PAV-1 de Corró d’Avall, ubicat a l’espai Can Prat, a Corró
d’Avall
Àrea de Règim Intern
3. Expedient 7114/2018. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball.
Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 391/2019 de 7 de febrer, en què
es resol aprovar el programa temporal Programa de coordinació i agilització
de la comunicació corporativa i institucional a les Franqueses del Vallès, per a
la prestació de tasques del Gabinet d’Alcaldia d’aquest ajuntament

B) Part resolutiva
Àrea de Dinamització Econòmica
4. Expedient 1392/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració
Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel “Recull
d’activitats de suport al teixit empresarial” dins del Programa “Polítiques de
Teixit Productiu” del Catàleg de Serveis 2019
Aprovat per unanimitat

Àrea d’Esports
5. Expedient 362/2019. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)
Proposta d'autorització per a la celebració de la cursa ciclista - Clàssica de
primavera, el proper dia 14 d'abril de 2019, al terme municipal de les
Franqueses del Vallès
Aprovat per unanimitat
Àrea de Gent Gran
6. Expedient 7142/2018. Subvencions Directes o Nominatives.
Proposta d’aprovació de la justificació, reconeixement de l’obligació i
pagament de la subvenció atorgades a la Fundació privada de les
Franqueses del Vallès per a l’estudi d’ampliació de la residència.
Aprovat per unanimitat
Àrea d’Hisenda
7. Expedient 4853/2016. Aprovació de Conveni (Intervenció / Tresoreria).
Proposta d’aprovació de la liquidació definitiva de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per les obres de canalització de
gas a les Franqueses del Vallès per a l’exercici fiscal de 2017
Aprovat per unanimitat
Àrea d’Obres i Serveis
8. Expedient 2229/2016. Formalització del Contracte de Serveis.
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de representant de les
instal·lacions solars fotovoltaiques ubicades a l’EBM Les Tres Bessones i a la
plaça de l’Espolsada a favor de l’empresa Nexus Energia, SA
Aprovat per unanimitat
9. Expedient 1047/2019. Llicències Urbanístiques.
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient
2019/1047 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer de l’Escorxador, 14
d’aquest terme municipal
Aprovat per unanimitat
Àrea de Règim Intern
10. Expedient 6293/2016. Contracte de subministrament per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de la impressió, escaneig i
còpia de documents a les Franqueses del Vallès
Aprovat per unanimitat
11. Expedient 312/2019. Drets i Deures Retributius.
Proposta d'aprovació de l'esmena de l'acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió de 21 de febrer de 2019 en què es van aprovar les
gratificacions per serveis realitzats fora de la jornada habitual del personal
funcionari.
Aprovat per unanimitat

12. Expedient 313/2019. Drets i Deures Retributius.
Proposta d'aprovació de l'esmena de l'acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió de 21 de febrer de 2019 en què es van aprovar les
gratificacions per torn partit i nocturns i jornades en caps de setmana i festius
realitzats pel personal funcionari.
Aprovat per unanimitat
Àrea de Sanitat i Salut Pública
13. Expedient 1258/2019. Organització d'Actes Públics.
Proposta d’aprovació de la realització d’una campanya de donació de sang al
municipi, a càrrec del Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya
Aprovat per unanimitat
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge
14. Expedient 3667/2017. Llicència d'obres majors.
Proposta d'esmena d'errada material detectada en l'acord adoptat per la Junta
de Govern Local en sessió de 14 de febrer de 2019, d’aprovació de la
liquidació definitiva de l’ICIO corresponent a l’expedient 3667/2017
Aprovat per unanimitat
15. Expedient 4811/2018. Llicència Urbanística.
Proposta d'esmena d'errada material detectada en l'acord adoptat per la Junta
de Govern Local en sessió de 29 de novembre de 2018, de concessió de
llicència urbanística corresponent a l’expedient 4811/2018.
Aprovat per unanimitat
16. Expedient 6962/2018. Contractacions.
Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir
l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària del
contracte d’obres per a la remodelació de l’Escola Municipal de Música Claudi
Arimany, al terme municipal de les Franqueses del Vallès
Aprovat per unanimitat
17. Expedient 7189/2018. Llicències Urbanístiques - Obres majors.
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de
reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en planta baixa d’edifici existent
amb emplaçament al carrer de Jacint Verdaguer, 5, Baixos (referència
cadastral 1699010DG4019N0001ZY) d'aquest terme municipal
Aprovat per unanimitat
18. Expedient 601/2019. Contractacions.
Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació de les obres per a la
rehabilitació de l’immoble qualificat d’equipament públic amb emplaçament al
carrer del Rosselló, 37, referència cadastral 1677101DG4017N0001YK, de
Bellavista (601/2018).
Aprovat per unanimitat

19. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per
raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació.
Àrea de Règim Intern
20. Expedient 864/2019. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la convocatòria de
selecció d’un funcionari per programes (grup A2), coordinador/a pel
desenvolupament del programa relatiu al Pla Social i Econòmic de les
Franqueses del Vallès de l’àrea de Polítiques Socials
Aprovat per unanimitat
21. Expedient 1492/2019. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
Proposta d’aprovació de la convocatòria i les bases per a la selecció d’una
plaça de tècnic/a d’administració especial serveis jurídics, subgrup A1, en
règim d’interinitat, de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, mitjançant
concurs oposició lliure
Aprovat per unanimitat

C) Precs i preguntes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

