
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/29  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  9 de setembre 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 

 
2. Expedient 3937/2017. Conveni de col·laboració.  

Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb NIF núm. B66942053 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

3. Expedient 3145/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de gravació de 
les sessions plenàries de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 4531/2021. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació de la Taxa de 
tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments annex II per 
dur a terme activitat 
Aprovat per unanimitat 

 



 

 

Polítiques Socials 
 

5. Expedient 3603/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per a la gestió 
del Programa Diversitat i Convivència de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 4556/2020. Subvencions per concurrència competitiva.  
Proposta d'aprovació de les justificacions relatives a les subvencions a 
entitats per a activitats relacionades amb les polítiques socials per a l'any 
2020. 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 797/2021. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'aprovació del pagament dels imports definitius de les activitats 
d'estiu 2021. 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 2365/2021. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a l'educació escolar per al curs 
2021-2022 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2366/2021. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a la realització d'activitats 
extraescolars per al curs 2021-2022 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 4135/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a 
domicili entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 4417/2021. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'aprovació de la convocatòria per la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre 
relacionades amb les polítiques socials per a l'any 2021. 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

12. Expedient 2820/2021. Llicències urbanístiques.  
Proposta per tenir per desistit el senyor Serge Joris de la tramitació de la 
llicència urbanística per a obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
i piscina descoberta per a ús privat amb emplaçament al carrer de la Conca, 
9, referència cadastral 1529004DG4112N0001PU del municipi de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 3831/2021. Llicències urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió en 
règim de propietat horitzontal de l’immoble amb emplaçament al carrer de 
Catalunya, 27, amb referència cadastral 1610802DG4111S0001TZ del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 

14. Expedient 4541/2021. Llicències urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la rehabilitació de la 
masia de Can Rafael Coll - Corró d’Amunt (ref. cadastral 
000558800DG41C0001QY) emplaçada en la parcel·la cadastral 8 del polígon 
2 (ref. cadastral 08085A002000080000DP) del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 4548/2020. Llicències urbanístiques.  
Proposta d’estimació parcial del recurs de reposició interposat contra l’acord 
de la Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


