
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/2  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  21 de gener de 2021 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, Mercats, Comerç i Activitats 
 

2. Expedient 119/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització).  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 144/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del Conveni de cessió d’ús 
d’espais del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 

 
Pla de Barris 

 
4. Expedient 689/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  

Proposta de reconeixement de l’obligació de pagament de la subvenció per a 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any 
2020 atorgada a l’expedient d’ajuts a la rehabilitació 689/2020 
Aprovat per unanimitat 
 



5. Expedient 944/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta de reconeixement de l’obligació de pagament de la subvenció per a 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any 
2020 atorgada a l’expedient d’ajuts a la rehabilitació 944/2020 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 951/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta de reconeixement de l’obligació de pagament de la subvenció per a 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any 
2020 atorgada a l’expedient d’ajuts a la rehabilitació 951/2020 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 1002/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta de reconeixement de l’obligació de pagament de la subvenció per a 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any 
2020 atorgada a l’expedient d’ajuts a la rehabilitació 1002/2020 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

8. Expedient 5735/2020. Planificació i Ordenació de Personal.  
Proposta d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació parcial de l'Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès per a l'exercici 2021. 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

9. Expedient 3868/217. Aprovació de projecte d'obra ordinària.  
Proposta relativa a la tramesa d’al·legacions al Projecte de construcció de 
duplicació de via, Línia R-3 de Rodalies (Barcelona). Tram: Parets del Vallès – 
La Garriga. Via i Electrificació. Expropiacions 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 350/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la modificació de 
l'expedient Obres majors 350/2020, modificació de la llicència urbanística 
concedida en l’expedient Obres majors 350/2020 per a substituir la plaça 
d’aparcament inicialment vinculada, la plaça d’aparcament número 5 de 
l’edifici situat al carrer de Caseriu, 10-16 (referència cadastral 
1285522DG4018N0006SJ), per la plaça d’aparcament número 2 del mateix 
edifici (referència cadastral 1285522DG4018N0003OF), de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 4195/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer de Josep Maria 
Boixareu Ginesta, 14, de la urbanització Can Baldich, amb referència 
cadastral 1518529DG4111N0001MD, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
12. Expedient 5868/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la construcció 
d’una piscina descoberta d’ús privat a la parcel·la situada al carrer de Verge 
de la Mercè, 87 (referència cadastral 1894403DG4019S0001YF), del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

  

  

 

  

 


