
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/7  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  25 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 les actes de les sessions anteriors 
Aprovat per unanimitat 
 

B) Part resolutiva  
 

Esports 
 

2. Expedient 585/2021. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)  
Proposta d'autorització per a la celebració de la Copa Catalana Internacional 
de BTT a la Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt, el proper 7 de març 
de 2021, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

3. Expedient 1720/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de compensació de deutes i de desestimació de fraccionament de 
pagament de la liquidació 1949000010 del Cànon per la gestió del complex 
esportiu de les Franqueses del Vallès, exercici 2018 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 895/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 



 
5. Expedient 898/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  

Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 911/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

7. Expedient 2229/2016. Formalització del Contracte de Serveis.  
Proposta d’aprovació de la finalització del contracte de representant de les 
instal·lacions solars fotovoltaiques ubicades a l’EBM Les Tres Bessones i a la 
plaça de l’Espolsada a favor de l’empresa Nexus Energia, SA 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 93/2021. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 2021/93 
a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una rasa de 0,40m d’amplada i d’1m de 
profunditat per ampliació de red, a executar al carrer de l’Onze de Setembre, 
4 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 186/2021. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 2021/186, 
a Lyntia Networks SAU, per obertura de rasa per desplegament de fibra 
òptica a executar al carrer d’Holanda i al carrer d’Islàndia del polígon 
industrial Pla de Llerona, d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

10. Expedient 797/2021. Subvencions per concurrència competitiva. 
Proposta d'aprovació de la convocatòria i preus d'ajuts econòmics per a la 
realització d'activitats d'estiu 2021. 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

11. Expedient 2508/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta de resolució del contracte subscrit entre l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i la Societat Mercantil Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos el dia 14 de febrer de 2019 per a la prestació dels serveis postals 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 4179/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de servei de 
missatgeria de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus patronats 
municipals 
Aprovat per unanimitat 
 



  

  

 
 

13. Expedient 108/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la primera 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 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 2718/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d'aprovació del suplement d’Adhesió de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès a l’acord marc del servei d’assegurances (Exp. 
2018.08) Responsabilitat Civil i Patrimonial (Lot 2). 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 5025/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i els seus patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

16. 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 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 840/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de distribució 
automàtica de begudes calentes i refrescants, productes alimenticis sòlids i 
líquids envasats mitjançant màquines expenedores ubicades a la casa 
consistorial de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Sanitat i Salut Pública 
 

18. Expedient 5344/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) 
Proposta d’aprovació del reconeixement de l’obligació de pagament al Consell 
comarcal per la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública 
provinent de l’ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en 
matèria de seguretat alimentària en el marc del catàleg de serveis de l’any 
2020 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

19. Expedient 4625/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació. 
Proposta d'aprovació de pròrroga forçosa del contracte relatiu al servei de 
retirada de vehicles de la via pública 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
Urbanisme 

 
20. Expedient 239/2021. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió en 
règim de propietat horitzontal de l’immoble amb emplaçament al carrer 
d’Extremadura, 62, amb referència cadastral 1679107DG4017N0001QK del 
terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

21. Expedient 815/2021. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió modificació de la llicència concedida en l'expedient 
6192/2017, referent a la concessió de llicència urbanística per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en el carrer de Santa Digna, 41 
(urbanització els Gorgs), referència cadastral 1894407DG4019S0001LF, de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 


