
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/37  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  4 de novembre 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 5038/2020. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'aprovació d'ampliació de metres d'una parada del mercat 
municipal setmanal de Corró d'Avall 
Aprovat per unanimitat 

 
Dinamització Econòmica 

 
3. Expedient 5175/2020. Subvencions per concurrència competitiva.  

Proposta d’aprovació de reconeixement obligació 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 

 
4. Expedient 5201/2021. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del contracte mixt de 
subministrament i de serveis relatiu al subministrament, implantació, suport i 
manteniment del programari Epsilon RH 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
5. Expedient 5254/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  

Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i el Síndic de Greuges de Catalunya 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

6. Expedient 3446/2018. Procediment de contractació.  
Proposta d’aprovació de la licitació referent al contracte mixt de serveis de 
manteniment i subministrament dels sistemes d’alarma contra intrusió de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

7. Expedient 472/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta per a la denegació de la sol·licitud interposada en relació amb 
l’expedient de llicència d’obres de reforma i ampliació de la segona planta de 
l’edifici amb emplaçament a la carretera de Ribes, 265 (referència cadastral 
1384708DG4018), de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5501/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a supressió de 
barreres arquitectòniques amb la instal·lació d’un ascensor a l’edifici del 
Centre d’Innovació i Formació Ocupacional, carrer de Ca l’Arabia, s/n, 
referència cadastral 1194002DG4019S0001FF, del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

   

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


