
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/50  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  12 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 l'acta de la sessió anterior 
 
Règim Intern 

 
2. Expedient 6001/2019. Contractacions.  

Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 2019-3011, de 9 de desembre, pel 
qual s'aprova l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat 
sumari, tramitació ordinària, del contracte de serveis de defensa jurídica de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en via contenciosa administrativa 
en matèria d’infraccions per publicitat dinàmica 
 

3. Expedient 6155/2019. Contractacions.  
Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 2019-3001, de 5 de desembre, pel 
qual s'aprova l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat 
sumari, tramitació ordinària, del contracte mix de subministrament d’una 
aplicació informàtica per a la gestió del cens electoral i dels processos 
electorals així com del servei de manteniment i millores de l’aplicatiu 
 

 
B) Part resolutiva 
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

4. Expedient 86/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 



 
 

5. Expedient 122/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 

 
Esports 

 
6. Expedient 6080/2019. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció).  

Proposta d'autorització presentada per la Unió Ciclista Les Franqueses amb 
motiu de la celebració de la Cursa Ciclocross Nocturn - Dark Cross - el proper 
dia 28 de desembre de 2019, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

7. Expedient 3704/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

8. Expedient 823/2015. Conveni de col·laboració  
Proposta d'aprovació de la liquidació de l'addenda per al 2018 del V conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el 
finançament dels serveis socials 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2963/2018. Beca Menjador  
Proposta d'esmena d'error detectat en l'acord adoptat per la Junta de Govern 
Local en sessió de 20 de desembre de 2018 d'acceptació de la resolució de la 
convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019 del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

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

Règim Intern 
 

11. Expedient 6071/2019. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de 
treball. 
Proposta d'aprovació de la convocatòria i bases reguladores que han de regir 
el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de personal 
tècnic/a auxiliar de gestió, subgrupc C1, mitjançant concurs-oposició a 
l'ajuntament de les Franqueses del Vallès i Patronats. 
Aprovat per unanimitat 

 
 
 



  

  

 
Urbanisme 

 
12. Expedient 2775/2018. Llicència d'obres majors.  

Proposta de denegació de sol·licitud de substitució de la plaça d’aparcament 
vinculada a la llicència urbanística per a obres de reforma i canvi d’ús de local 
a habitatge amb emplaçament al carrer de Llevant, 10, Referència Cadastral 
1489507DG4018N0001XS, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 2782/2018. Aprovació de Pla Especial Urbanístic.  
Proposta per a la incorporació de nova documentació al Pla Especial 
urbanístic per a la concreció d’usos i paràmetres del conjunt edificat i dels 
espais naturals de la finca de Can Santa Digna (parcel·les 14, 15 i 16 del 
polígon 15), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 5431/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta d'esmena d'errada material detectada en l'acord adoptat per la Junta 
de Govern Local en sessió de 21 de novembre de 2019, d’aprovació de 
liquidació definitiva 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 6102/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la cessió 
temporal d’ús de les instal·lacions per portar aigua al Parc del Falgar, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 6207/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta per a ús privat en terrenys de l’habitatge amb 
emplaçament al carrer dels Esports, 27, amb referència cadastral 
1486515DG4018N0001YS, del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


