
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/49  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

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

Lloc  Sala de Junta de Govern  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva i activitat de control  
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 

Règim Intern 
 

2. Expedient 5181/2019. Contractacions.  
Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2019/5181, de 28 de novembre, pel 
qual es modifiquen els Plecs de Clàusules Administratives Particulars del 
contracte de concessió de serveis dels cementiris que gestiona l'Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 6068/2019. Contractacions.  
Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2926/2019, de 2 de desembre, pel 
qual s'aprova l'expedient de contractació del procediment obert simplificat 
sumari del subministrament d'una màquina ensobradora en la modalitat de 
rènting 
Aprovat per unanimitat 

B) Part resolutiva 
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

4. Expedient 1475/2018. Canvi de titularitat d’una activitat sotmesa a 
comunicació ambiental.  
Proposta relativa a la comunicació de canvi de titularitat sol·licitada per 
l’empresa Ad Marina Automotive 2017, SL per a l’activitat de comerç a 
l’engròs, distribució i emmagatzematge de recanvis i accessoris per a 
l’automòbil, amb emplaçament al carrer del Mas Pujol, 32-34, referència 
cadastral 0991204DG4009S0001JP, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 
Esports 

 

5. Expedient 5376/2019. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció).  
Proposta d'autorització presentada pel Club Canicross Les Franqueses amb 
motiu de la celebració del 4t Trofeu Múixing Les Franqueses, els propers dies 
21 i 22 de desembre de 2019, en els Parcs del Falgar i La Verneda, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

6. Expedient 6365/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació d’increment d’amidaments corresponents al projecte 
d’obres per a la remodelació de la plaça dels Països Catalans 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 4729/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2019/4729, a Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya, SA, 
per obrir una rasa per la canalització soterrada per l’estesa de fibra òptica a 
executar al carrer de la Via Europa, al camí antic de Vic, al carrer del Molí i a 
la carretera de Ribes, d’aquest terme municipal 
No aprovat, es deixa sobre la taula 
 

8. Expedient 5458/2019. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d’aprovació de la memòria valorada per abastar per gravetat certes 
zones del nucli de Llerona i de Corró d’Avall des del dipòsit de Sant Digna i 
l’alimentació amb grups de pressió a Can Baldich, el Turó de les Mentides i la 
zona esportiva de Llerona 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

9. Expedient 4955/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de delegat de 
protecció de dades 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 5061/2019. Contractacions Patrimonials.  
Proposta per declarar deserta la licitació del concurs convocat per a 
l’adjudicació del contracte de lloguer d’una nau industrial per a ús com a 
magatzem de la Brigada Municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 6054/2019. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de 
treball. 
Proposta d'aprovació de la convocatòria i bases reguladores del procés de 
selecció mitjançant procediment de concurs-oposició per promoció interna, 
d'una plaça de caporal vacant a la plantilla del personal funcionari de 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 



  

  

 
Urbanisme 

 

12. Expedient 3275/2017. Llicència d'obres majors.  
Proposta d’incoació del procediment per declarar la caducitat i l’arxiu de 
l'expedient d'obres 3275/2017 per a l’aportació de terres per a la millora 
agrícola de la finca emplaçada en la parcel·la 160 del polígon 14 del cadastre 
de rústega, amb referència cadastral 08085A014001600000DK de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 3270/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres 
d’ampliació d’un cobert existent en l’explotació agrícola emplaçada en la 
parcel·la cadastral 71 del polígon 13 de Corró d’Avall, d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 4338/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la legalització 
de les obres d’enderroc d’un filtre industrial del complex industrial situat al 
carrer de la Via Europa, 36, amb referència cadastral 
0898001DG4009N0001WW, del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 4366/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres 
d’instal·lació solar fotovoltaica de 3,12 kWp per autoconsum a la coberta d’un 
habitatge existent en sòl no urbanitzable emplaçat a Can Parera de Marata, 3, 
parcel·la 14 del polígon 8 del cadastre de rústica (referència cadastral 
002446500DG41A0001QA), d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


