
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/12  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  8 d’abril 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 5415/2020. Autoritzacions de Venda Ambulant.  
Proposta d’aprovació de la reducció de metres d’una parada del mercat 
municipal setmanal de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

3. Expedient 6972/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) 
Proposta d’aprovació de la despesa del servei de catering 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 per l’any 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

 
 



Hisenda 
 

4. Expedient 5082/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de la sol·licitud de desistiment de la concessió d’ajut en 
forma de microcrèdit destinat a la petita i mitjana empresa del municipi de les 
Franqueses del Vallès afectada per la crisi sanitària provocada pel 
coronavirus COVID-19 
Aprovat per unanimitat 
 

5. Expedient 1257/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2141000036 de la 
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 1637/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2106000008 de la 
Taxa per recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 1654/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2106000039 de la 
Taxa per recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1657/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de sanció de trànsit 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 1768/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2145000004 per 
infracció Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 1771/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2145000031 per 
infracció lleu de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 1797/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 1805/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 

 

Règim Intern 
 

13. Expedient 4895/2017. Cessió de béns.  
Proposta d'aprovació de la pròrroga per 1 any del conveni de cessió d'ús 
gratuït d'un espai de les oficines ubicades a Can Ribas - Centre de Recursos 
Agraris, a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
14. Expedient 464/2021. Actuacions Preparatòries de Contractes.  

Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a 
l’Adhesió de l’acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les 
actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06) 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

15. Expedient 2086/2018. Procediment de contractació.  
Proposta per tenir per desistida a l’empresa GRUPMAS CONSTRUCTORS, 
SL, en el recurs de reposició interposat el dia 10 de setembre de 2020, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local del dia 30 de juliol de 2020, relatiu a la 
resolució del contracte d’obres per a la construcció d’un pas inferior a la via 
ferroviària entre els carrers d’Aragó (Bellavista) i de Francesc Gimeno 
(Granollers) al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 1614/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per a l’execució de les 
obres del projecte d’urbanització del sector R (Can Garriga), al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 1489/2021. Llicències urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a legalització d’una piscina 
descoberta d’ús privat a la parcel·la situada al carrer del Cabal, 5 de la 
urbanització els Gorgs, amb referència cadastral 2028804DG4122N0001ZA, 
de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

   

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


