
 

 

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/38  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  11 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 5491/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'esmena de l'acord de Junta de Govern Local de 28 d'octubre de 
2021 de canvi de titular d'una parada del mercat municipal setmanal de 
Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 5718/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'alta i concessió de llicència en el mercat municipal setmanal de 
Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 5728/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'aprovació de canvi de titular d'una parada del mercat municipal 
setmanal de Corró d'Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

 



 

 

 
Dinamització Econòmica 

 
5. Expedient 5690/2021. Convenis.  

Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del Conveni de cessió d’ús 
d’espais del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

6. Expedient 5604/2018. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte de servei de redacció i 
execució de les obres de construcció d’una aula de la natura al Parc del 
Falgar, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Retirat de l’ordre del dia 
 

7. Expedient 5062/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 60 Kw per autoconsum a la coberta de la nau existent en 
sòl no urbanitzable emplaçada al camí antic de Vic, s/n, parcel·la 152 del 
polígon 15 del cadastre de rústega (referència cadastral 
08085A015001520001FS), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. 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 
 

Àrea d’Urbanisme 
 
9. Expedient 5604/2018. Contractacions. 

Proposta d'aprovació de la modificació del contracte de servei de redacció i 
execució de les obres de construcció d’una aula de la natura al Parc del 
Falgar, al terme municipal de les Franqueses del Vallès  
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


