
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/6  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  18 de febrer de 2021 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant  
l'aplicatiu Zoom 

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part resolutiva 
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

1. Expedient 518/2021. Autorització substitució vehicle. 
Proposta d’autorització de substitució del vehicle adscrit a la llicència de taxi 
número 5.  
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

2. Expedient 2526/2020. Ajuts educació escolar. 
Proposta d'aprovació d'un segon pagament d'imports definitius per a 
l'educació escolar del curs 2020-2021. 
Aprovat per unanimitat 

 
Règim Intern 

 
3. Expedient 2716/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes. 

Proposta d’aprovació de l’Adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a l’acord marc del servei d’assegurances (EXP. 2019.01): Accidents 
(LOT 1) 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
4. Expedient 5026/2020. Contractacions. 

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de 
vestuari per a la Brigada Municipal, peons de manteniment i plans d’ocupació 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus patronats municipals 
Retirat de l’ordre del dia 
 

5. Expedient 5230/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte mixt de subministrament 
de l’aplicatiu VIDGIGNER , de 6 tablets i 5 suports per a les tablets i del servei 
de manteniment i actualització de l’aplicatiu de signatura biomètrica. 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 528/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de 
carburant (GASOIL B) per a calderes domèstiques i d’altra maquinària de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus patronats municipals, per 
procediment negociat sense publicitat. 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

7. Expedient 615/2021. Sancionador d'Animals.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per una pressumpta 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 
 

8. Expedient 3172/2020. Llicència Urbanística 
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 Josep, 63, Baixos, Local 1, amb 
referència cadastral 1488107DG4018N0001QS, d'aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 344/2021. Llicència Urbanística.  
Proposta de concessió d'una llicència urbanística per a la parcel·lació de la 
finca situada a la plaça de la Sagrera, 1-2, amb referències cadastrals 
2093601DG4029S0001XK i 2093634DG4029S0001IK de les Franqueses del 
Vallès (expedient 344/2021). 
Aprovat per unanimitat 
 

 
B) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


