
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/42  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  15 de desembre de 2022 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
Aprovat per unanimitat 

 

B) Part resolutiva  
 

Esports 
 

2. Expedient 5626/2022. Activitats o cursos.  
Proposta d'autorització de la celebració del Trofeu Múixing Ullals de les 
Franqueses a la zona esportiva municipal de Corró d'Amunt, els dies 17 i 18 
de desembre de 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

3. Expedient 215/2022. Organització d'actes públics.  
Proposta d'aprovació de l’activitat recreativa de caràcter extraordinari 
«Concert de Nadal 2022» 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

4. Expedient 1876/2017. Quotes Urbanístiques.  
Proposta d'aprovació de la modificació de titularitat del padró de quotes 
urbanístiques del Sector V i d’ordenació de pagament 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
5. Expedient 4955/2019. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis del 
delegat de protecció de dades, adjudicat a l’empresa Global Legal Data, SLP, 
per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2019 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 5181/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de concessió de 
serveis per a la gestió del servei funerari dels Cementiris de les Franqueses 
del Vallès, adjudicat a l’empresa Cabré Junqueras, SA, per acord de la Junta 
de Govern Local de data 30 de gener de 2020 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5649/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis per a la 
defensa jurídica en via contenciosa administrativa en els recursos presentats 
en relació amb els expedients sancionadors del sistema de captació 
d’imatges, adjudicat a l’empresa Sivianes y Gomez, SLP, per acord de la 
Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2020 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 6229/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis per al 
manteniment i millores del programa Apeiron mòdul cementiri, adjudicat a 
l’empresa Apeiron Software, SL, per acord de la Junta de Govern Local de 
data 27 de febrer de 2020 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 6796/2022. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries. 
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

10. Expedient 353/2022. Subvencions per Concurrència Competitiva. 
Proposta d'aprovació del pagament de les beques de menjador per al curs 
escolar 2021-2022 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

11. Expedient 3367/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’una nau industrial en filera per a l’activitat de magatzem de catifes amb 
emplaçament al carrer d’Àustria, 15 (parcel·la 2D-03 del sector P) del polígon 
industrial Pla de Llerona, amb referència cadastral 
0695409DG4009N0001XW, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 6016/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació de 
7,65 Kwp per autoconsum a la coberta de l’habitatge en sòl no urbanitzable 



 

 

amb emplaçament a Ca l’Ignasi de Corró d’Avall (parcel·la 5 del polígon 11 
del cadastre de rústica), amb referència cadastral 
0000946300DG40G0001UW, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. 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 

 

Hisenda i Règim Intern 
 

14. Expedient 6478/2022. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. 
Proposta d’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la 
selecció d’estabilització de 2 places d’administratiu/va, escala administració 
general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1, vacants a la plantilla 
del personal funcionari de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, més la 
constitució d’una borsa de treball, mitjançant concurs de mèrits lliure. 
Aprovat per unanimitat 

 

15. Expedient 6659/2022. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. 
Proposta d’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la 
selecció d’estabilització de 2 places d’arquitecte/a tècnic/a, escala 
administració especial, subescala tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, vacants a 
la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, més la constitució d’una borsa de treball, mitjançant concurs de mèrits 
lliure. 
Aprovat per unanimitat 

 

16. Expedient 6660/2022. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. 
Proposta d’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la 
selecció d’estabilització d’una plaça de tècnic/a mitjà/na (amb adscripció a 
l’àrea de seguretat ciutadana), escala administració especial, subescala 
tècnic/a mitjà/na, grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla del personal 
funcionari de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès més la constitució 
d’una borsa de treball, mitjançant concurs de mèrits lliure. 
Aprovat per unanimitat 

 

17. Expedient 6661/2022. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. 
Proposta d’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la 
selecció d’estabilització de 2 places de tècnic/a mitjà/na (amb adscripció a 
l’àrea de dinamització econòmica), grup A, subgrup A2, vacants a la plantilla 
del personal laboral de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès més la 
constitució d’una borsa de treball, mitjançant concurs de mèrits lliure. 
Aprovat per unanimitat 

 
18. Expedient 6662/2022. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. 

Proposta d’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la 
selecció d’estabilització d’una plaça de treballador/a social, equivalent a grup 
A, subgrup A2, vacant a la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès més la constitució d’una borsa de treball, mitjançant 
concurs de mèrits lliure. 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 


