
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/35  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  21 d’octubre 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  
 

Comerç, Mercats, Fires i Turisme 
 

2. Expedient 5402/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'aprovació d'alta i concessió de llicència en el mercat municipal 
setmanal de Corró d'Avall 
Aprovat per unanimitat 

 
Dinamització Econòmica 

 
3. Expedient 1063/2019. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte relatiu al servei per 
a l’actualització i manteniment del software de l’aplicatiu Spin per a la gestió 
del servei d’atenció a l’emprenedoria de l’Àrea de Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 5175/2020. Subvencions per concurrència competitiva.  
Proposta d’aprovació de reconeixement de l'obligació de pagament de les 
subvencions atorgades 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 
 



 

 

 

Hisenda i Règim Intern 
 

5. Expedient 5416/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i 
Indemnitzacions).  
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de 
la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 2001/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga per un any del contracte de servei 
d’impressió del butlletí municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 4898/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis pel 
manteniment i suport de les aplicacions informàtiques de gestió instal·lades 
en el sistema informàtic de l’Ajuntament (Sicalwin) 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5340/2021. 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 
 

Polítiques Socials 
 

9. Expedient 797/2021. Subvencions per concurrència competitiva.  
Proposta d'aprovació d'un segon pagament dels imports definitius de les 
activitats d'estiu 2021. 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 4135/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació de l’addenda de modificació 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 
 

Urbanisme 
 

11. Expedient 2246/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la instal·lació d’un filtre 
de mànegues en la parcel·la amb emplaçament al carrer de Polònia, 3, amb 
referència cadastral 1008015DG4110N0001QL de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 2677/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la reforma interior d’un 
habitatge unifamiliar i la construcció d’una piscina descoberta per a ús privat a 
Can Cabaler de Llerona (ref. cadastral 001329000DG41A0001TA), parcel·la 
cadastral 174 del polígon 14 (ref. cadastral 08085A014001740000DW), de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
13. Expedient 5155/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’una piscina descoberta per a ús privat a la parcel·la situada al passeig dels 
Til·lers, 67 (referència cadastral 1894304DG4019S0001AF), al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 5175/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció de tanca i 
implantació temporal d’equips per a tasques de descontaminació del subsòl, 
emplaçat en la parcel·la cadastral 39 del polígon 8 de rústega (referència 
cadastral 08085A008000390000DX), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


