
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/35  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  25 de juliol de 2019 a les 10.05 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 
 

Àrea de Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 3860/2019. Subvencions sol·licitades a una altra Administració. 
Donar compte del Decret número 2019-1988, de data 17 de juliol de 2019, en 
què es resol acollir-se a la convocatòria de subvencions del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya i sol·licitar una subvenció del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya 
 

B) Part resolutiva 
 

Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
 

3. Expedient 3602/2019. Declaracions Responsables o Comunicacions 
d'Activitats i Espectacles Públics.  
Proposta d’aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de 
caràcter extraordinari per l’activitat Festa Major Corró d’Amunt 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Esports 
 

4. Expedient 4170/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga per un any més del contracte del 
subministrament d’equips de cardioprotecció (desfibril·ladors) i formació del 
personal per al seu ús 
Aprovat per unanimitat 



 
 
Àrea d’Hisenda 
 
5. Expedient 3788/2019. Ajornament o fraccionament de deutes. 

Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea de Règim Intern 

 
6. Expedient 2978/2019. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per a l’adquisició i 
manteniment del programa de control de presència 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme 
 

7. Expedient 2994/2019. Llicències Urbanístiques.  
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 
emplaçat en la carretera de Ribes, 3, Baixos, local 1 (referència cadastral 
1699006DG4019N0001SY) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 3081/2019. Llicències Urbanístiques.  
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 
emplaçat en el carrer de Provença, 19 (referència cadastral 
1477413DG40147N0001MK) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 3575/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
rehabilitació consistents en la substitució de la coberta de l’habitatge existent 
amb emplaçament al carrer de Migdia, 25, referència cadastral 
1487702DG4018N0001ZS, del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 3637/2019. 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, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària del 
contracte d’obres per a la rehabilitació de les façanes i porxos del pati nord de 
l'edifici de l'ajuntament 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 de Polítiques Socials 
 
12. Expedient 4461/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 

econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga per un any del contracte de servei de 
l’Espai Familiar de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
13. Expedient 2663/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva  

Proposta de concessió de subvencions a entitats, per a activitats relacionades 
amb les Polítiques Socials, per a l'any 2019. 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea d’Urbanisme 
 
14. Expedient 2782/2018. Aprovació de Pla Especial Urbanístic.  

Proposta d’ampliació del termini d’informació pública del pla especial 
urbanístic per a la concreció dels usos i paràmetres del conjunt edificat i dels 
espais naturals de la finca en sòl no urbanitzable de Can Santa Digna 
(parcel·les 14, 15 i 16 del polígon 15) 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


