
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/3  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  28 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 3301/2020. Subvencions Directes o Nominatives.  
Proposta d’esmena d’errada material detectada en l’acord adoptat per la 
Junta de Govern Local, en sessió del dia 15 d’octubre de 2020, 5 de 
novembre de 2020 i 3 i 12 de desembre de 2020, d’aprovació de concessió 
de subvencions per a la reactivació econòmica de les Franqueses del Vallès 
arran de la crisi de la Covid-19 
Aprovat per unanimitat 

 
Règim Intern 

 
3. Expedient 3445/2018. Procediment de Contractació.  

Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis d’assegurança 
de responsabilitat civil desenal de persones tècniques que intervenen en els 
processos constructius de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
 

4. Expedient 1621/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del l’acord marc de subministrament de 
paper. 
Aprovat per unanimitat 
 

5. Expedient 292/2021. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès d’adhesió 
a l’Acord Marc de la Pòlissa de danys a Edificis i Instal·lacions (EXP 2020.01) 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

6. Expedient 4041/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en planta baixa d’edifici existent, 
amb emplaçament al carrer de Sant Joaquim, 72, Baixos, Local 3 (referència 
cadastral 1892126DG4019S0008YZ) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5085/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una 
piscina descoberta per a ús privat a la parcel·la situada al carrer de Sant 
Joaquim, 97 (referència cadastral 1697015DG4019N0001PY) 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5412/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 325 Wp per autoconsum a la coberta de dos habitatges 
existents en sòl no urbanitzable, amb emplaçament a Can Pau Drach, 
parcel·la 85 del polígon 8 del cadastre de rústega (referències cadastrals 
001445400DG40G0001OW i 001445400DG40G0002PE), de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. 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 
 

Gent Gran 
 

10. Expedient 6972/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni entre l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, la “Fundació privada de les Franqueses del Vallès per 
a la gent gran” i l’Institut Català de Salut (sap Granollers-Mollet) per al 
desenvolupament d’un programa d’atenció a la gent gran en situació de 
necessitat i fragilitat de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
 



  

  

 
Polítiques Socials i Habitatge 

 
11. Expedient 6350/2019. Prestacions econòmiques de Serveis Socials.  

Proposta d'aprovació de la justificació de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2019-2020 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

12. Expedient 434/2021. Convenis urbanístics (aprovació, modificació o extinció). 
Proposta d'aprovació del conveni urbanístic entre l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i l’empresa Invertrasa, S.A. per al reconeixement dels 
drets d’indemnització per l’extinció dels béns propietat de l’entitat 
INVERTRASA, S.A., en el procés d’equidistribució dels beneficis i càrregues 
del pla parcial del Sector N (carretera de Cardedeu), al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès (Exp. 434/2021) 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


