
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/39  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  18 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  
 

Activitats 
 

2. Expedient 2128/2020. Sol·licitud de Llicència d'Activitat.  
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat de centre de 
recollida, valorització, emmagatzematge i transferència de residus a instal·lar 
al carrer de Finlàndia núm. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 i 23 del municipi de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

Agricultura i Medi Ambient 
 

3. Expedient 1090/2021. Organització d'Actes Públics.  
Proposta d'aprovació de la memòria i el pressupost de l'activitat recreativa de 
caràcter extraordinari titulada "10a Festa de la mongeta del ganxet" 
Aprovat per unanimitat 
 

Alcaldia 
 

4. Expedient 5630/2021. Subvencions Directes o Nominatives  
Proposta d'aprovació de concessió de subvenció directa i bestreta a l'entitat 
Club de Tennis Els Gorchs per a la realització del X Torneig 80.000$ +H 
Internacional Tennis Femení 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
Esports 

 
5. Expedient 4323/2021. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)  

Proposta d'autorització per a la celebració de la IX Cursa Els 10 Km de Les 
Franqueses i la cursa Els 10 KM de Les Franqueses mini, els propers 20 i 21 
de novembre de 2021, en el terme municipal de Les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

6. Expedient 2909/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) 
Proposta d’aprovació dels nous annexes del Conveni entre l’ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, l’associació Llar d’avis de Bellavista, l’asociación 
Vecinos de Bellavista i l’associació Gente del Barrio de Bellavista, per a la 
cessió d’ús preferent de diferents espais del casal d’avis i centre social de 
Bellavista aprovat per la Junta de Govern Local del 22 de juliol 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

7. Expedient 6293/2016. Contracte de subministrament per procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 
Proposta de finalització del contracte de subministrament de la impressió, 
escaneig i còpia de documents a les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 2716/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a 
l’adhesió a la primera pròrroga de l’Acord Marc del servei d’assegurances 
(Exp. 2019.01): Lot 1 Accidents. 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2717/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a 
l’adhesió a la primera pròrroga de l’Acord Marc del servei d’assegurances 
(Exp. 2019.01): Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs 
electes. 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 5292/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a 
l’adhesió a la primera pròrroga de l’Acord Marc del servei d’assegurances 
(Exp. 2019.01): Lot 2 vehicles terrestres. 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 1281/2021. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de manteniment 
preventiu i correctiu dels vehicles de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i dels seus patronats municipals. 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 

 

 
12. Expedient 2248/2021. Contractacions. 

Proposta d’aprovació per declarar desert el procediment de contractació del 
contracte del servei d’assegurança de responsabilitat civil desenal dels 
tècnics, arquitectes i enginyers, de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 

 
Obres i Serveis 

 
13. Expedient 385/2017. Contracte de serveis per procediment obert, oferta 

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de manteniment 
dels aparells elevadors de titularitat de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i dels seus patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 4342/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació del conveni de cessió voluntària i gratuïta d’un tram de 
la connexió d’escomesa de l’avinguda Sagrera, núm. 36, al terme municipal 
de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

15. Expedient 5197/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta per a la tramitació de l’expedient de projecte d’actuació específica 
per a l’adequació del conjunt edificat de Can Santa Digna per a serveis 
d’atenció a les persones grans i restaurant 
Aprovat per unanimitat 
 

16. 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 
 

Hisenda i Règim Intern 
 
17. Expedient 5716/2021. 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 Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


