
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/29  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  30 de maig de 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 2836/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del Conveni de Col·laboració 
entre Asbestho’s Gestion Desamiantados, S.L. i l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès per a l’execució de l’actuació d’experiència 
professional en el marc del “Projecte Singulars”.  
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea de Polítiques Socials 
 

3. Expedient 2963/2018. Beca Menjador. 
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2018-2019 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 2861/2019. Subvencions Sol·licitades a una altra Administració. 
Proposta d'acceptació de l'atorgament del suport econòmic en concepte del 
“Finançament de l'àmbit de benestar social” en el marc del catàleg de Serveis 
de l'any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació 
de Barcelona. 
Aprovat per unanimitat 



 
 

5. Expedient 2866/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni per a 
l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de 
menjador amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 2905/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 
Acceptació d'aprovació de l'adhesió al document “Acompanyament en la 
millora de la intervenció en matèria d'infància i adolescència en risc” al Vallès 
Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea de Seguretat Ciutadana 
 

7. Expedient 2992/2018. Accidents i actuacions.  
Proposta de resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per 
infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals 
potencialment perillosos i 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’Educació 
 

8. Expedient 2763/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració. 
Proposta de sol·licitud de subvenció per al finançament de les despeses 
derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal per al 
curs 2017-2018 de la Diputació de Barcelona 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea d’Esports 
 

9. Expedient 365/2019. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció).  
Proposta d'autorització per a la celebració de la 33a Cursa de Bellavista i 5a 
Marxa, el proper dia 16 de juny de 2019, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea de Gent Gran 
 

10. Expedient 6972/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta per deixar sense efecte l’aprovació del Conveni per la Gent Gran 
aprovat per JGL en data 27 de desembre de 2018 i aprovació d’un nou 
conveni. 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 2726/2019. Organització d'Actes Públics.  
Proposta d'aprovació de la memòria de l’activitat recreativa de caràcter 
extraordinari titulada Cantada d’Havaneres 
Aprovat per unanimitat 
 



  

  

 
Àrea d’Hisenda 
 

12. Expedient 2930/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 
Àrea de Polítiques Socials 
 

13. Expedient 503/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració 
Proposta d'adhesió i signatura del contracte d'emissió de targetes 
prepagament en aplicació del conveni de col·laboració subscrit, en data 6 de 
febrer de 2019, entre la Diputació de Barcelona, Caixabank SA i Caixabank 
Electrònic Money Ede, SL per al desenvolupament del programa targeta 
moneder d'impacte social. 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 2663/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'aprovació de la convocatòria per la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre 
relacionades amb les polítiques socials per a l'any 2019. 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


