
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/19  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  11 / d’abril / 2019 a les 10.05 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 6411/2018. Subvencions Directes o Nominatives  
Proposta de reconeixement de l’obligació de pagament de subvenció a 
l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 1906/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del Conveni de cessió d’ús 
d’espais del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 

 

Àrea d’Esports 
 

4. Expedient 1788/2019. Activitats o cursos (organització o inscripció).  
Proposta d'autorització per informar favorablement del pas, pel terme 
municipal de les Franqueses del Vallès, de la Gran Fondo Barcelona 2019 - 
pedalada no competitiva, el proper dia 7 de juliol de 2019 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 
 

Àrea d’Hisenda 
 

5. Expedient 1938/2019. Alta, Baixa i Modificació de Dades dels Padrons 
Fiscals.  
Proposta relativa a la sol·licitud de suspensió del cobrament de l’Impost sobre 
béns immobles de naturalesa urbana de l’exercici 2019 corresponent a les 
finques incloses dins el projecte de reparcel·lació del sector N (carretera de 
Cardedeu) 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Infància i Joventut 
 

6. Expedient 1918/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració.  
Proposta d’aprovació de la sol·licitud de subvenció per a ens locals amb 
suport de la Diputació de Barcelona per l’elaboració del Pla supramunicipal de 
prevenció de drogodependències i hàbits saludables C17 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

7. Expedient 4835/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta d’esmena d’errada material detectada en l’acord adoptat per la 
Junta de Govern Local en sessió de 27 de setembre de 2018, de concessió 
d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 2018/4835 a Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU a executar al carrer Cabal, 9 de la urbanització 
dels Gorgs d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1871/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per la cessió de 
la titularitat del projecte elèctric i l'obra realitzada "Variant de línies 
subterrànies BT a 400 V, per reforma urbanística de la plaça de l'Esbarjo des 
de CD-VA05301 Q1/S4 i 7" 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

9. 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 
 

10. Expedient 1784/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i la Diputació de Barcelona per al tractament arxivístic 
del fons municipal de l’Arxiu municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



  

  

 
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 

 

11. Expedient 8342/2016. Llicència ambiental.  
Proposta d'incorporació d’una modificació no substancial a l’activitat de 
fabricació i distribució de sistemes de ventilació mecànics i híbrids amb 
emplaçament al Camí Antic de Vic, 12, (referència cadastral 
1287702DG4018N0001FS) d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 6449/2018. 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 la Serra, 48, Baixos, Local 5, amb referència 
cadastral 1486401DG4018N0019PR d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, 
l'expedient 6365/2018 per raons d'urgència, per a l'aprovació de l'adjudicació 
del contracte d'obres per a la remodelació de la Plaça dels Països Catalans 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis  
 

14. Expedient 6365/2018. Contractacions 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte d’obres per a la 
remodelació de la Plaça dels Països Catalans  
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

 


