
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/44  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  7 de novembre de 2019 a les 10.00 hores  

Lloc  Sala de Junta de Govern  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

B) Part resolutiva 
 

Alcaldia 
 

2. Expedient 5628/2019. Subvencions Directes o Nominatives.  
Proposta de concessió de subvenció i aprovació d’una bestreta a l’entitat Club 
Natació Les Franqueses per l’assistència i participació en el III Campionat de 
Figures Infantil i Rutines Tècniques Junior i el XXI Campionat d’Espanya Aleví 
i Infantil d’hivern de Natació artística 
Aprovat per unanimitat 
 

Esports 
 

3. Expedient 5375/2019. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)  
Proposta d'autorització presentada pel Club A4 el km amb motiu de la 
celebració de la cursa Els 10 KM de Les Franqueses, el proper dia 17 de 
novembre de 2019, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

Hisenda 
 

4. 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 segon trimestre de 2019 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 



 
5. Expedient 5534/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  

Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

6. 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 
 

Urbanisme 
 

7. Expedient 2401/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de servei per a la redacció 
del projecte d’ampliació i reforma de l’edifici de vestidors i hotel d’entitats del 
Camp de Futbol de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 4441/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una nau 
industrial en testera sense ús específic amb emplaçament al carrer Portugal, 
30-32 (parcel·les 5C-06 i 5C-07 del sector P), amb referències cadastrals 
0297620DG4009N0001WW i 0297621DG4009N0001AW, de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


