
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/36  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  5 de setembre de 2019 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 

 
B) Part resolutiva 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

2. Expedient 2340/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials.  
Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a l'educació escolar per al curs 
2019-2020 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 2341/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials.  
Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a la realització d'activitats 
extraescolars per al curs 2019-2020 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea de Seguretat Ciutadana 

 
4. Expedient 4231/2019. Autoritzacions Especials per a la Celebració 

d'Espectacles i Esdeveniments.  
Proposta d'aprovació del Pla Específic Municipal (PEM) amb motiu de la 
Festa Major de Corró d’Avall que tindrà lloc entre els dies 12 i 15 de setembre 
de 2019 
Aprovat per unanimitat 



 
Àrea d’Urbanisme 

 
5. Expedient 2058/2018. Procediment de Contractació.  

Proposta d’aprovació de preus contradictoris del contracte per a les obres de 
remodelació de la plaça de l’Esbarjo de Bellavista, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 2988/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta d'esmena d'errada material detectada en l'acord adoptat per la Junta 
de Govern Local en sessió d’11 de juliol de 2019, corresponent a l’expedient 
2988/2019 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 3989/2019. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d'aprovació inicial del projecte d’obra ordinària per a la reforma de la 
coberta del pavelló poliesportiu de la zona esportiva de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació.  
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea d’Urbanisme 
 
9. Expedient 4157/2017. Aprovació de Projecte d'obra ordinària.  

Proposta d’aprovació del conveni per a la ocupació de terreny per a centre de 
transformació i noves línies subterrànies a 400v des del nou CD71627 i els 
seus subministres de SOS des del CD33060, a la zona d’equipaments 
comunitaris i d’espais lliures a les parcel·les amb emplaçament entre els 
carrers de la Verge de Montserrat, de l’Onze de Setembre i de Tagamanent, al 
terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 4557/2019. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d’aprovació del conveni per a la cessió de la titularitat del projecte 
de legalització elèctrica de noves línies subterrànies a 25kv, entrada i sortida 
a nou centre distribució CD-71627, entre CD-MM0075 i CD-25200 de la línia 
“Marata” 25kv, a la zona d’equipaments i d’espais lliures a les parcel·les amb 
emplaçament entre els carrers Verge de Montserrat, Onze de Setembre i 
Tagamanent, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


