
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/33  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  18 de juliol de 2019 a les 10.00 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 
 

2. Expedient 2600/2019. Llicències Urbanístiques.  
Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2019-1894 de data 4 de juliol, 
en què es resol concedir la llicència a l’empresa Llullmar Recursos 
Promocionales SA i que correspon a l’expedient 2600/2019, per a la 
construcció d’edifici plurifamiliar amb 9 habitatges de protecció oficial, 9 
places d’aparcament per cotxe i 6 trasters (3 en planta soterrani i 3 en planta 
sota-coberta) amb emplaçament al carrer de Mas Colomer, 20 

B) Part dispositiva 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 115/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de rescissió del Conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses i devolució de la fiança 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 5211/2016. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Esports 
 

5. Expedient 2347/2019. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)  
Proposta d'autorització per a la celebració de la XIV Caminada Nocturna de 
Corró d'Amunt, el proper dia 20 de juliol de 2019, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 
Àrea de Gent Gran 

 

6. Expedient 5689/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de consergeria, 
neteja, cafeteria i vigilància del Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista. 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 51/2019. 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, mitjançat procediment obert simplificat sumari i tramitació 
ordinària del contracte de serveis per a la realització de sessions de ioga per 
a la gent gran de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Hisenda 
 

8. Expedient 127/2016. Formalització del Contracte de Gestió de Servei Públic 
mitjançant la modalitat de Concessió, per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d’adjudicació.  
Proposta d'aprovació de l'estat de comptes del quart trimestre de 2018 i 
compensació del cànon per la gestió del servei d’aigua potable amb els rebuts 
municipals pel servei de distribució i subministrament d’aigua 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 1463/2018. Compensació de Deutes Tributaris.  
Proposta baixa rebuts IBI 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 6242/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions. 
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 3709/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de liquidació de la Taxa per 
recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 3743/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

13. Expedient 3761/2019. Convenis (aprovació, modificació extinció) 
Proposta d’aprovació del contingut del conveni entre l’Agència Catalana de 
l’Aigua i els ajuntaments de Canovelles, les Franqueses del Vallès i Granollers 
per a la realització d'actuacions de custòdia fluvial al riu Congost 
Aprovat per unanimitat 

 
 



  

  

 
Àrea de Règim Intern 

 

14. Expedient 774/2016. Adhesió d'un municipi a un acord marc.  
Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i els seus Patronats de l’acord marc del servei d’assegurances del 
CCDL i l'ACM corresponent a la pòlissa d’assegurances “LOT 6- 
Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració", a 
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
cedit a favor d’AIG Europe Limited Sucursal en España. 
Aprovat per unanimitat 
 

15. 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 
 

16. Expedient 737/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer de Tarragona, 7, 
referència cadastral 1578705DG4017N0001PK, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 2469/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la 
rehabilitació integral de l’edifici plurifamiliar existent amb emplaçament al 
carrer de l’Escala, 2, referència cadastral 1578006DG4017N, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

18. Expedient 3554/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres 
d’enderroc d’una edificació entre mitgeres situada a la carretera de Ribes, 
236-238, amb referència cadastral 1285509DG4018N0001DS i 
1285510DG4018N0001KS del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


