
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/47  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  28 de novembre de 2019 a les 10.05 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 
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

2. Expedient 208/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant.  
Proposta d’aprovació de baixa de la llicència per a l’ocupació de terreny d’ús 
públic en el mercat municipal setmanal de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 3888/2019. Campanyes de Comunicació o Esdeveniments per al 
Foment de l'Activitat Econòmica.  
Proposta d’aprovació de l’activitat de caràcter extraordinari i dels 
corresponents informes per a la celebració de la XXIV Fira Mercat de Nadal i 
XV Fira d’Entitats 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

4. Expedient 203/2016. Contracte de Gestió de Serveis Públics mitjançant la 
Modalitat de Concessió, per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més 
Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.  
Proposta d'aprovació dels comptes d'explotació de SEAE SA i modificació de 
la liquidació inicial del cànon concessional corresponent a l’exercici 2018 
Aprovat per unanimitat 
 



5. Expedient 4306/2018. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials.  
Proposta de desestimació del recurs de reposició contra la sol·licitud de 
revisió de la tarifació social regulat en l’ordenança fiscal de la taxa per la 
prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música (curs 2018-2019) 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

6. Expedient 5517/2019. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. 
Proposta d'aprovació de la convocatòria i bases reguladores del procés de 
provisió de 2 places de tècnic/a mitjà/na per torn de promoció interna, 
enquadrades al grup A, subgrup A2 de la plantilla de personal laboral de la 
corporació per torn de promoció interna, de l'Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5649/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del contracte de serveis 
de la defensa en via contenciosa administrativa de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès en els recursos contenciosos administratius presentats 
en relació als expedients sancionadors del sistema de captació d’imatges que 
permeten la identificació dels vehicles i dels sensors de velocitat en 
determinats semàfors instal·lats en el municipi. 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

8. Expedient 6962/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de preus contradictoris del contracte per a les obres de 
remodelació de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2467/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística de caràcter provisional per a 
les obres consistents en l’ampliació d’uns coberts existents en una explotació 
ramadera existent amb emplaçament a la parcel·la 82 del polígon 16, de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 5664/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de la modificació de la titularitat de la llicència 
urbanística tramitada en l’expedient Obres d'Urbanisme 1330/2019, i la 
modificació del projecte de les obres autoritzades en l’expedient Obres Majors 
1330/2019, de reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge, en planta baixa 
d’edifici existent amb emplaçament al carrer Catalunya, 19, baixos, referència 
cadastral 1610805DG4111S0001OZ, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


