
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/24  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  1 de juliol 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  
 

 Règim Intern 
 

2. Expedient 3443/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Donar compte del Decret de l'Alcalde núm.2021-1728 de data 17-06-2021 en què 
es resol estimar la sol·licitud 2021-E-RC-2861 de 07-06-2021 de Fraccionament 
de tributs municipals. 

        Aprovat per unanimitat 
 

3.  Expedient 195/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament, en règim 
de lloguer, de tres bateries pels vehicles elèctrics propietat de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 

        Aprovat per unanimitat 
          

4. Expedient 3407/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació de la Taxa de tramitació 
del procediment de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme activitats 
recreatives musicals i de restauració. 

         Aprovat per unanimitat 
 
 



 

 

 
        Seguretat Ciutadana 
 

 5. 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, aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 
6 de maig de 2021. 

        Aprovat per unanimitat 
 

6.Expedient 3600/2021. Autoritzacions Especials per a la Celebració      
d'Espectacles i Esdeveniments. 
Proposta d'aprovació del Pla Específic Municipal (PEM) amb motiu de la Festa   
Major de Bellavista que tindrà lloc entre els dies 1 i 4 de juliol de 2021 

        Aprovat per unanimitat        

 
C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


