
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/14  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  21 / de març / 2019 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
 

B) Part resolutiva 
       
      Àrea de Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 1493/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració                  
Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2019 “Els Serveis 
Locals d’Ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, a l’empara 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2019” 
Aprovat per unanimitat 

 
      Àrea de Règim Intern 
 

3. Expedient 4179/2018. Procediment de Contractació. 
    Proposta d’adjudicació del contracte del servei del servei de missatgeria per     
    carretera de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus Patronats   
    Municipals. 
    Aprovat per unanimitat 

 
       4.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 
 



 
5. Expedient 1517/2019. 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 d'administratiu/va (grup 
C, subgrup C1) adscrita a l'àrea de Dinamització Econòmica, en règim laboral 
d'interinitat. 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

6. Expedient 1623/2018. Llicència d'obres majors (NOU). 
Proposta de desestimació del recurs de reposició interposat per l’empresa 
Cutrina 2002, SL, contra l’acord de denegació de la llicència per a canvi d’ús 
de dos locals amb emplaçament a la carretera de Ribes, 3 i carrer de Jacint 
Verdaguer, 5, referències cadastrals 1699010DG4019N0001ZY i 
1699006DG4019N0001SY (1623/2018). 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, 
l'expedient 270/2019 per raons d'urgència, per a l'aprovació del contingut i la 
signatura del conveni per a l'execució de les obres d'urbanització de l'últim 
tram del final del carrer Major 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 270/2019. Convenis Urbanístics.  
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni per a l’execució 
de les obres d’urbanització de l’últim tram del final del carrer Major 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 

 

  

 

 


