
 

 EXTRACTE 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2021/22 La junta de govern local 
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 17  de juny de 2021 a les 10.02 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 7343/2016. Conveni de col·laboració (Viver Empreses).
Proposta  d’aprovació  de pròrroga de la  cessió  d’ús  del  Viver  d’Empreses de 
l’empresa amb NIF núm. B66654393

        Aprovat per unanimitat

        3.Expedient 5175/2020. Subvencions per concurrència competitiva.
Proposta d’aprovació de concessió de subvencions per fomentar i reactivar la 
contractació a les empreses de les Franqueses del Vallès arran de la crisi de la 
Covid-19.

         Aprovat per unanimitat
         

         4.Expedient 5449/2020. Autoritzacions de venda ambulant.
Proposta d’aprovació de sol·licitud de baixa de la concessió de llicència per a 
l’ocupació de terreny d’ús públic en el mercat municipal setmanal de Bellavista.

         Aprovat per unanimitat

        Obres, Serveis i Mobilitat

5.Expedient  1090/2017.  Contracte  de  Serveis  per  Procediment  obert,  Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de manteniment de la 
via pública,  reparació,  millora i  renovació de la  infraestructura urbana de les 
Franqueses del Vallès.

         Aprovat per unanimitat

 



         6.Expedient 2619/2021. Actuacions Preparatòries de Contractes.
Proposta  d’acord  de l’Ajuntament  de les  Franqueses del  Vallès  i  dels  seus 
Patronats Municipals d’adhesió al contracte derivat 2019.03-D1 de l’acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp.2019.03)
Aprovat per unanimitat

           Règim Intern

          7.Expedient 5026/2020. Contractacions.
Proposta d’aprovació per declarar desert  el  procediment de contractació del 
contracte del subministrament 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 unanimitat

8. 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

   Regidoria d’Esports

          9.Expedient 3190/2021. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció). 
Proposta d'autorització per a la  celebració de l'Open de Barcelona de BTT 
KH7– Kids Cup en el Parc de Milpins, el proper diumenge 4 de juliol de 2021, 
en el terme municipal de les Franqueses. 

            Aprovat per unanimitat

Regidoria de Cultura

10.Expedient  3417/2021.  Declaracions  Responsables  o  Comunicacions 
d'Activitats  i  Espectacles  Públics.Proposta  d'aprovació  de  llicència  per  a 
espectacle públic o activitat de caràcter extraordinari per l’activitat Sant Joan 
2021 organitzada pel Grup de Diables «Els Encendraires».

            Aprovat per unanimitat

            Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge

11.Expedient  5198/2020.  Subvencions  per  Concurrència  Competitiva. 
Proposta d’aprovació de la concessió dels ajuts econòmics per pagar el lloguer 
de l’habitatge habitual, actuació referida al Pla de Xoc – Actuació núm. 24. 
Aprovat per unanimitat

C) Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


