
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/43  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  22 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  
 

Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 6300/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses a la 
persona amb DNI núm. 53085940P 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 1832/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d’aprovació de reconeixement obligació pagament de la subvenció 
atorgada per fomentar i reactivar la contractació a les empreses de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

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 i la liquidació del segon trimestre 
de 2022 de la gestió pel servei municipal d’aigua potable 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
 

5. Expedient 6866/2022. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries. 
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2224000088 de la 
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 6877/2022. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries. 
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2241000208 de la 
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

7. Expedient 4461/2016. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de despesa en virtut d’allò que disposa el Decret 2021-
2214 de data 4 d’agost de 2021 relatiu al contracte per a la prestació del 
servei de l’Espai familiar de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana 
 

8. Expedient 249/2019. Sancionador en Matèria d'Animals.  
Proposta de resolució per revocar les sancions imposades en mèrits de 
l’expedient sancionador 249/2019 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 6767/2022. Sancionador en Matèria d'Animals.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per unes presumptes infraccions 
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment 
perillosos i de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 6835/2022. Mesures per Garantir la Seguretat Pública.  
Proposta d'aprovació del Pla Específic Municipal (PEM) amb motiu de les 
Cavalcades de Reis que tindran lloc als nuclis de Corró d'Avall i Bellavista 
d’aquest terme municipal l’any 2023 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

11. Expedient 2467/2019. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta d’incoació del procediment per declarar la caducitat i l’arxiu de 
l'expedient d'obres 2467/2019 per a l’ampliació d’uns coberts existents en una 
explotació ramadera existent amb emplaçament a la parcel·la 82 del polígon 
16, referència cadastral 08085A016000820000DR, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 

 

12. Expedient 5508/2022. Gestió de les obres de la corporació local i 
d'infraestructura.  
Proposta d'aprovació inicial del projecte per a la pavimentació del segon tram 
del camí de Can Cabeça al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 6533/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 7,36 Kwp per autoconsum amb compensació 
d’excedents a la coberta de l’habitatge en sòl no urbanitzable situat a Can 
Feliu de Llerona, al camí de Can Bou, 8 (parcel·la 27 del polígon 16 del 
cadastre de rústica), amb referència cadastral 000710300DG41A0001ZA, de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 7030/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència de primera ocupació parcial sol·licitada 
per a les obres de l’expedient Obres majors 3930/2021 consistents en 
construcció d’una nova planta pis en nau existent situada al carrer de 
Portugal, 18 (parcel·la resultant 5A-6/7 del sector P) 
Aprovat per unanimitat 
 

15. 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 
 

16. Expedient 4179/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la tercera i última pròrroga del contracte per al servei 
de missatgeria per carretera de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
adjudicat al senyor Eloi Martínez García per acord de la Junta de Govern 
Local en data 21 de març de 2019 
Aprovat per unanimitat 

 

17. Expedient 108/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte 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, 
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 

 

18. Expedient 5047/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis de 
prevenció de riscos laborals, adjudicat a l’empresa Etegma 2000, SL, per 
acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021 
Aprovat per unanimitat 

 

19. Expedient 1281/2021. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de la modificació no prevista del contracte de serveis 
per al manteniment preventiu i correctiu dels vehicles de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 



 

 

20. Expedient 4533/2022. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament i 
instal·lació de noves càmeres de videovigilància 
Sotmesa a votació la proposta, obté 3 vots a favor (Francesc Colomé, Montse 
Vila i Sònia Tena) i 3 vots en contra (José Antonio Aguilera, Marta Reche i 
Marta Sánchez). Al produir-se un empat, es repeteix la votació, obté 3 vots a 
favor (Francesc Colomé, Montse Vila i Sònia Tena) i 3 vots en contra (José 
Antonio Aguilera, Marta Reche i Marta Sánchez), sent aprovada amb el vot de 
qualitat de l’Alcalde. 

 

21. Expedient 6480/2022. 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 6 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 oposició. 
Aprovat per unanimitat 

 

22. Expedient 6658/2022. 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 d'enginyer/a, règim funcionari de carrera, 
escala administració especial, subescala tècnic superior, Grup A, Subgrup A1, 
vacant a la plantilla de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès més la 
constitució d'una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure. 
Aprovat per unanimitat 

 

23. Expedient 6663/2022. 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 treballador/a social, equivalents a 
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 oposició lliure. 
Aprovat per unanimitat 

 

24. Expedient 6664/2022. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de 
treball.  
Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la 
selecció d'una plaça d'educador/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 
 

25. Expedient 6665/2022. 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 (àrea noves 
tecnologies i comunicació), equivalents a 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 oposició lliure. 

Aprovat per unanimitat 



 

 

26. Expedient 6666/2022. 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 auxiliar SIG., equivalent a 
Grup C, Subgrup C1, 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 
  

27. Expedient 6667/2022. 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 d'auxiliar administratiu/va (adscripció 
Dinamització econòmica) equivalent a Grup C, Subgrup C2, 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 
 

28. Expedient 6668/2022. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de 
treball.  
Proposta aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la 
selecció d'estabilització d'una plaça d'auxiliar de suport gent gran, equivalent 
a Grup C, Subgrup C2, 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 
 

29. Expedient 6669/2022. 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 d'auxiliar de suport d'informàtica, 
equivalent a Grup C, Subgrup C2, 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 oposició lliure. 

 Aprovat per unanimitat 
 

30. Expedient 6673/2022. 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 personal d'oficis 1ª, equivalent a 
Grup C, Subgrup C2, vacants a la plantilla del personal laboral de 
l'Ajuntment de les Franqueses del Vallès més la constitució d'una borsa de 
treball, mitjançant concurs oposició lliure. 

 Aprovat per unanimitat 
 

31. Expedient 7067/2022. 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 d'auxiliar administratiu/va (adscripció 
Alcaldia), escala administració general, subescala auxiliar, Grup C, Subgrup 
C2, 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 oposició. 

 Aprovat per unanimitat 



 

 

 
Polítiques Socials 
 

32. Expedient 2027/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació del pagament del conveni de col·laboració amb la 
Fundació El Xiprer Vallès Oriental per a la coordinació en la gestió del suport 
alimentari pels usuaris/es de serveis socials. 

 Aprovat per unanimitat 
 

33. Expedient 2126/2021. Contractacions.  
Proposta per adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei 
d’”Espai familiar” i “Espai materno” 
Aprovat per unanimitat 
 

34. Expedient 2151/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d'aprovació del pagament dels ajuts de material escolar per al curs 
2022-2023 

 Aprovat per unanimitat 
 

35. Expedient 2152/2022. Beques i ajuts.  
Proposta d'aprovació del pagament dels ajuts per a la realització d'activitats 
extraescolars per al curs 2022-2023 

 Aprovat per unanimitat 
 
Seguretat Ciutadana 

 
36. Expedient 3635/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte administratiu 
especial de serveis per a la gestió de vehicles fora d’ús, adjudicat a 
l’empresa Tamayo Autodesguaces, SL, per acord de la JGL de data 11 de 
febrer 2021 

 Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 

 


