
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/30  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  16 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 
 

Activitats 
 

2. Expedient 1643/2021. Comunicació de Modificacions de Llicència d'Activitat. 
Proposta per restar assabentats de canvi de titularitat per a l’activitat de 
producció i comercialització de morter, amb emplaçament al carrer d’Itàlia, 13-
21, referència cadastral 0802306DG4100S0001DM, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 3683/2020. Convenis (aprovació, modificació o extinció).  
Proposta d’aprovació de rescissió del Conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 4711/2021. Convenis.  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de cessió d’ús 
d’espais del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 



Hisenda i Règim Intern 
 

5. Expedient 2248/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei d’assegurança 
de responsabilitat civil desenal dels tècnics, arquitectes i enginyers, de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallés 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana 
 

6. Expedient 4708/2021. 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 Corró d'Avall que tindrà lloc entre els dies 16 i 19 de setembre 
de 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

7. Expedient 2540/2017. Llicència d'obres majors.  
Proposta de concessió de pròrroga per a l'acabament de les obres de 
construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb emplaçament al carrer de 
Catalunya, 14-16, del terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1614/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte per a l’execució de les 
obres del projecte d’urbanització del sector R (Can Garriga), al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 1683/2020. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei consistent en la 
direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres 
d’urbanització del Sector R (Can Garriga), al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 5339/2020. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta d’aprovació prèvia de l’actuació específica d’interès públic en sòl no 
urbanitzable per a instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb emplaçament a 
Ca l’Hospici (parcel·la 18 del polígon 11), amb referència cadastral 
08085A011000180000DW, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 

 
11. 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 
 

12. Expedient 5198/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta de denegació dels ajuts econòmics per pagar el lloguer de 
l’habitatge habitual, pla de xoc actuació 24 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


