
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/10  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  18 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 i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
Aprovat per unanimitat 
 

Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos 
Estratègics 

 
2. Expedient 1377/2021. Disposicions normatives (aprovació, modificació o 

derogació).  
Donar compte del Decret 2021-606 de data 11 de març, en què es resol instar 
a la secretaria d’aquest ajuntament la tramitació de tot el procediment que 
legalment procedeixi per a l’aprovació del codi ètic dels polítics i alts càrrecs 
de les Franqueses del Vallès 
 

B) Part resolutiva  
 

Agricultura i Medi Ambient 
 

3. Expedient 1096/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre els 
ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, 
l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’amunt, Lliçà de vall, 
Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia 
de Ronçana i Vilanova del Vallès per a la gestió dels conflictes relacionats 
amb el senglar 
Aprovat per unanimitat 



 
Gent Gran 

 
4. Expedient 4471/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu a la concessió del 
servei de podologia, en la modalitat de quiropòdia, del Casal d’Avis i Gent 
Gran de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

5. Expedient 2095/2018. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de pròrroga extraordinària de la cessió d’ús del Viver 
d’Empreses de l’empresa amb NIF número B67195875 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 1906/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb NIF número B67141572 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 3301/2020. 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 
 

Hisenda 
 

8. 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 
 

Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos 
Estratègics 

 
9. Expedient 5490/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de fotografia de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus Patronats 
Aprovat per unanimitat 

 
Règim Intern 

 
10. Expedient 195/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de subministrament de 
tres bateries, en règim de lloguer, pels vehicles elèctrics propietat de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

 
Sanitat i Salut Pública 

 
11. Expedient 5225/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte servei de recollida, 
acollida i assistència d’animals domèstics de companyia i animals salvatges 
urbans abandonats, perduts, ferits o decomissats, que es troben a la via 
pública així com les tasques d’auxili a les actuacions judicials i/o 
administratives, dels cossos de seguretat o de l’àrea de salut pública de 
l’Ajuntament. 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

12. Expedient 3636/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de servei de retirada de 
vehicles de la via pública i trasllat a les zones habilitades com a dipòsit. 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 5190/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte relatiu al subministrament, 
mitjançant arrendament operatiu de dos vehicles per a donar servei a la 
Policia Local de les Franqueses del Vallès, degudament logotipats i 
transformats a l’efecte 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 5295/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’esmena d’errades materials, de fet o aritmètiques detectades en la 
proposta d’adhesió del municipi de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 
a l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de 
brigada municipal amb destinació a les entitats locals de Catalunya a través 
de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2017.03), aprovada per la Junta de Govern 
Local, en sessió del dia 11 de febrer de 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

15. Expedient 5682/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió en 
règim de propietat horitzontal de l’immoble amb emplaçament a la plaça de 
Catalunya, 5, amb referència cadastral 1677521DG4017N0001PK del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 5813/2020. Llicències urbanístiques.  
Proposta per a la modificació de la liquidació corresponent a l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres per obres que tinguin com a finalitat la 
incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
solar 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
17. Expedient 1241/2021. Planejament de desenvolupament (modificació). 

Proposta relativa a l’aprovació de l’operació jurídica complementària del 
projecte de reparcel·lació del Sector N (Carretera de Cardedeu), al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

18. 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 
 

Règim Intern  
 
19. Expedient 5250/2020. Contractacions.   

Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del subministrament, en 
règim de lloguer, de fonts amb connexió a xarxa d’aigua osmotitzada, per 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 

 


