
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/9  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  11 de març 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  
 

Hisenda 
 

2. 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 
 

3. Expedient 1224/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació de la Taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 1227/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de sanció de trànsit 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 

5. Expedient 1242/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 1258/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 1271/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1287/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

9. Expedient 209/2019. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de la finalització del contracte relatiu a les pòlisses 
d'assegurances de vehicles propietat de l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i dels seus Patronats Municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 5047/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció 
de riscos laborals 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 5643/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de 
comercialització, promoció i intermediació de la venda d’espais publicitaris en 
el butlletí municipal que edita l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

12. Expedient 4022/2019. Planejament de desenvolupament (modificació).  
Proposta per a la resolució dels recursos de reposició interposats contra 
l’acord d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Sector R (Can 
Garriga) del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 5134/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’ampliació 
d'una nau industrial aïllada existent amb emplaçament al carrer d’Alemanya, 
13, referència cadastral 0804008DG4100S0002UQ, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. 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 



  

  

 
Règim Intern  
 
15. Expedient 5025/2020. Contractacions.  

Proposta d’esmena, per error aritmètic, en 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 la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 25 de febrer de 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 5026/2020. Contractacions.  
Proposta d’esmena, per error aritmètic, en l’expedient de contractació 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 la Junta de Govern Local en sessió del dia 25 de febrer de 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

  

 


