
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/13  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  15 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 i activitat de control  
 

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

Règim Intern 
 

2. Expedient 1901/2021. Jutjat de Pau.  
Donar compte del Decret de la regidora de Règim Intern número 2021-912, 
de 7 d'abril, en què es resol aprovar la convocatòria pública i les bases que 
han de regir l’elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau titular de les 
Franqueses del Vallès 
 

 
B) Part resolutiva  
 

Hisenda 
 

3. Expedient 1965/2021. Alta, Baixa i Modificació de Dades dels Padrons 
Fiscals.  
Proposta relativa a la sol·licitud de suspensió del cobrament de l’Impost sobre 
béns immobles de naturalesa urbana de l’exercici 2021 corresponent a les 
finques incloses dins el Projecte de reparcel·lació del Sector N (carretera de 
Cardedeu) 
Aprovat per unanimitat 
 



Polítiques Socials i Habitatge 
 

4. Expedient 5379/2020. Subvencions per concurrència competitiva.  
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2020-2021 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

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

6. Expedient 1481/2021. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de l’adhesió a l’acord marc d’adquisició dels aparells 
desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació a través de l’Acord marc 
de l’ACM (Exp. 2016.03). 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

7. Expedient 110/2018. Llicència d'obres majors.  
Proposta de concessió de pròrroga per a l'acabament de les obres de reforma 
d’habitatge agrícola existent en sòl no urbanitzable amb emplaçament a Can 
Carrasco (parcel·la 225 del polígon 16), del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1289/2020. Llicències urbanístiques.  
Proposta de denegació de llicència urbanística per a legalització de les obres 
realitzades en habitatge unifamiliar aïllat existent amb emplaçament a 
l’avinguda del Montseny, 25, amb referència cadastral 
2900803DG4120S0001FI, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 686/2021. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la legalització d’una 
escala interior que comunica l’habitatge de la planta primera amb l’ampliació 
en planta baixa situada en la part posterior de l’edifici i que anteriorment 
formava part del local existent amb emplaçament a la carretera de Ribes, 215 
(referència cadastral 1386103DG4018N0001OS), de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 1164/2021. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una nau 
industrial aïllada sense ús específic amb emplaçament al carrer de Via 
Europa, 46 (parcel·la 2B del Sector P), amb referència cadastral 
0695402DG4009N0001TW, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 

11. Expedient 1459/2021. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió modificació de la llicència concedida en l'expedient 
Obres d'Urbanisme 3641/2019, per a les obres de reforma i canvi d’ús d’un 
local a habitatge en planta baixa d’edifici existent amb emplaçament a la 
carretera de Cànoves, 4, Baixos, referència cadastral 
1491519DG4019S0006AL, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 1725/2021. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma interior l’edifici de la Rectoria de la Parròquia de Sant Mamet, amb 
emplaçament a la carretera de Cànoves, 54B, a Corró d’Amunt (referència 
cadastral 4237504DG4143N0001ED) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


