
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/25  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  16 / de maig / 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 Gent Gran 
 

2. Expedient 1715/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de l’atorgament de subvencions a entitats del municipi 
per a la realització d’activitats o programes adreçats a la gent gran durant 
l’exercici de 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 

3. Expedient 4643/2016. Quotes Urbanístiques.  
Proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra el decret 
de la regidoria d’Hisenda de data 11 de març de 2019 i contra els acords de 
Junta de Govern Local de dates 16 de febrer de 2017 i de 15 de març de 
2018 d’aprovació definitiva de la modificació de la liquidació definitiva de 
l’expedient de quotes urbanístiques per al finançament de les obres 
d’urbanització del Sector U 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 
4. Expedient 1938/2019. Alta, Baixa i Modificació de Dades dels Padrons 

Fiscals.  
Proposta d’esmena de l’acord de Junta de Govern Local d’11 d’abril de 2019 
relativa a la 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’Obres i Serveis 
 

5. Expedient 4050/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de les obres del col·lector 
d’aigües residuals al camí de Can Gregori de Llerona. 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

6. Expedient 2468/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials  
Proposta de cessió temporal d'ús de l'habitatge per atendre situacions 
d'urgència social 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

7. Expedient 16/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de 
manteniment del programa de nòmines A3-NOM. 
Aprovat per unanimitat 
 

8. 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 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

9. Expedient 1330/2019. 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 
plurifamiliar existent amb emplaçament a l’avinguda de Catalunya, 19, Baixos, 
referència cadastral 1610805DG4111S0001OZ, d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 1470/2019. Llicències Urbanístiques - Parcel·lació. 
Proposta de concessió d'una llicència urbanística per a la parcel·lació de la 
finca situada en el carrer de Lleida, 11-13 i el carrer de Rosselló, 23, amb 
referència cadastral 1577118DG4017N0001WK de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

 
11. 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 d’Obres i Serveis 
 

12. Expedient 6365/2018. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte per a l’execució de les 
obres consistents en la remodelació de la Plaça dels Països Catalans, al 
terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 
13. Expedient 2246/2019. Planificació i ordenació de personal 

Proposta d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès per a l’exercici 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 2674/2019. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball 
Proposta d’aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la 
provisió de 3 places d’agent de la policia local, funcionaris de carrera, 
enquadrades a l’escala d’administració especial, grup C2, de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

15. Expedient 6303/2018. Planejament de Desenvolupament (Aprovació). 
Proposta relativa a l’aprovació inicial del Pla parcial del sector R (Can 
Garriga) al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


