
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/4  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  4 de febrer 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 2794/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis de 
consergeria de Can Ribas – Centre de Recursos Agraris de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 1063/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de servei per a 
l’actualització i manteniment del software de l’aplicatiu Spin per a la gestió del 
servei d’atenció a l’emprenedoria 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 3302/2020. Subvencions Directes o Nominatives.  
Proposta d’aprovació de concessió de subvencions per al foment de 
l’autoocupació i per a la reactivació econòmica de les Franqueses del Vallès 
arran de la crisi de la Covid-19 
Aprovat per unanimitat 
 



 
 

5. Expedient 4638/2020. Autoritzacions de Venda Ambulant.  
Proposta d’aprovació d’altes i baixes en el mercat municipal setmanal de 
Bellavista i Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

6. Expedient 6972/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació de la memòria del Conveni per al desenvolupament d’un 
programa d’atenció a la gent gran en situació de necessitat i fragilitat de les 
Franqueses del Vallès del rendiment de comptes i del reconeixement 
d’obligació de pagament per l’any 2020 i la pròrroga del conveni per l’any 
2021 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

7. Expedient 5416/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i 
Indemnitzacions).  
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de 
la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

8. Expedient 5379/2020. Subvencions per concurrència competitiva.  
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2020-2021 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 479/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura de la modificació de 
l'addenda de pròrroga per a l'any 2020 dels serveis i programes inclosos a 
l'exercici 2019 en el conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels 
serveis socials, altres programes relatiu al Benestar Social i Polítiques 
d'igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de 
l'Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 480/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació i acceptació de la distribució de l’import de la mesura 2, 
atenció a persones sense llar-Fitxa 45.2-, de modificació per raó de Covid-19 
de l’addenda de pròrroga 2020 dels serveis i programes inclosos al 2019 en el 
conveni de gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, pel 2016-2019 
Aprovat per unanimitat 
 

 
 



  

  

Règim Intern 
 

11. Expedient 2508/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis postals 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, dels seus patronats municipals i 
del Jutjat de Pau de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 

 
12. Expedient 755/2020. Sancionador d'Animals.  

Proposta d’arxiu de l’expedient sancionador incoat per una presumpta 
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

13. Expedient 6829/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte de serveis per a la 
direcció de l’obra, coordinació de seguretat i salut i seguiment ambiental de 
l’obra d’acabament del Parc del Falgar i la Verneda, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 2072/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de reforma i 
canvi d’ús d'un local a habitatge en edifici existent, amb emplaçament al 
carrer de Sant Joaquim, 60-62, Baixos, Local 1, amb referència cadastral 
1693129DG4019S0001QF, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 4354/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres 
d’ampliació de planta baixa d'un edifici existent per crear dos garatges amb 
emplaçament al carrer d’Ametllers, 12 (referència cadastral 
1780338DG4018S0001TB), del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 4649/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a l’enderroc 
parcial i posterior consolidació estructural de la part a preservar a l’habitatge 
en sòl no urbanitzable amb emplaçament a Ca l’Esparnat de Marata, amb 
referència cadastral 001448900DG41A0001DA, del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
17.  Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 

raons d’urgència, de l’assumpte que s’esmenta a continuació.  
Aprovat per unanimitat 

 



 
Alcaldia 
 
18. Expedient 4699/2016. Modificació del pla d'ordenació urbanística municipal 

sense avaluació ambiental estratègica.  
Proposta de petició de resolució de caducitat de l’expedient 20180063 
CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA B-40. TRAMO 
TERRASSA-GRANOLLERS del Ministeri de Transició Ecològica, així com la 
caducitat i arxiu de l’expedient ambiental a la Direcció General de Carreteres 
(Ministeri de Transports) 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


