
 

 

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/25  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  8 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  
 

Gent Gran 
 

2. Expedient 696/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta de finalització del contracte d’explotació, en règim de concessió 
administrativa, de l’espai destinat a podologia ubicat al Casal d’Avis i Centre Social 
de Bellavista, adreçat a les persones majors de 65 anys 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 4880/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la cancel·lació de la modificació del contracte de serveis 
per a la realització d’activitats formatives i de benestar emocional de la gent gran 
de les Franqueses del Vallès, taller de memòria de Llerona, a causa de la covid-19 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 51/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de servei per a la 
realització de sessions de Ioga per a la Gent Gran 
Aprovat per unanimitat 



 
Hisenda 

 
5. Expedient 1257/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  

Proposta d’esmena de l’acord de Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2021 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 1654/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta d’esmena de l’acord de Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2021 de 
fraccionament de pagament de la liquidació 2106000039 de la Taxa per 
recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat amb intervenció del servei de 
recollida d’animals 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 1768/2021. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta d’esmena de l’acord de Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2021 de 
fraccionament de pagament de la liquidació 2145000004 per Infracció Llei 4/2015 
de protecció de la seguretat ciutadana 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 3696/2021. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta d’estimació de fraccionament del Cànon concessional 2019 per la gestió 
del Complex Esportiu Municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

9. Expedient 4017/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la resolució del contracte del projecte e-LFV, sistema 
d’accés a internet a través de la xarxa sense fils municipal de les Franqueses del 
Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

10. Expedient 5964/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta del Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) 
Aprovat per unanimitat 
 

Sanitat i Salut Pública  
 

11. Expedient 5344/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació de la cancel·lació de la modificació del contracte de serveis 
per a la realització d’activitats formatives i de benestar emocional de la gent gran 
de les Franqueses del Vallès, taller de memòria de Llerona, a causa de la covid-19 
Retirat de l’ordre del dia 
 

 
 
 



 

 

 
 
Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 

 

12. Expedient 867/2017. Contracte de subministrament per procediment obert, oferta 
económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, modalitat rènting.  
Proposta de finalització del contracte de subministrament d'un vehicle per a l'àrea 
de Seguretat Ciutadana (policia local) de les Franqueses del Vallès, en la modalitat 
de rènting, sense opció de compra 
Aprovat per unanimitat 

 
Règim Intern 

 

13. Expedient 2249/2020. Contractacions.  
Proposta per deixar sense efecte l’aprovació, per part de la Junta de Govern Local 
en sessió del dia 13 de maig de 2021, de l’expedient de contractació del 
subministrament de material d’oficina i paper de fotocopiadora de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 5025/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus 
patronats municipals. 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 974/2021. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de prestació del servei postal 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, dels seus Patronats Municipals i del 
Jutjat de Pau. 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 3479/2021. Convenis (aprovació, modificació o extinció). 
Proposta d'aprovació del conveni administratiu de col·laboració entre l'ajuntament 
de les Franqueses del Vallès i l'empresa Falck VL Servicios Sanitarios, SL, per a la 
cessió d'ús, amb caràcter temporal, de 25 metres quadrats del mòdul prefabricat 
120 B-5 situat al carrer Rafael Albert, núm. 2, d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

17. Expedient 1043/2021. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d’aprovació definitiva de la modificació del projecte per a la construcció 
d’una aula de la natura al parc del falgar, al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

18. Expedient 2035/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. Proposta 
de concessió de llicència urbanística per a l’ampliació de les oficines en planta 
primera del complex industrial amb emplaçament al camí antic de Vic, 3, referència 
cadastral 1086201DG4018N0001LS, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 

19. Expedient 2197/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
manteniment d’un habitatge existent a la finca de Can Bessó de Corró d’Amunt, 
emplaçat a la parcel·la 103 del polígon 501 (referència cadastral 
08085A501001030001DQ) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

20. 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 
 

Sanitat i Salut Pública 
 

21. Expedient 5344/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria de salut pública amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


