
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/41  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  2 de desembre de 2021 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

2. Expedient 5391/2021. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració. 
Donar compte del Decret de la regidora d'Hisenda i Règim Intern número 
2021-3004, de 22 de novembre, en què es resol sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona l'import preassignat a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
corresponent al programa de resiliència local, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

3. Expedient 3446/2018. Procediment de contractació.  
Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-3001, de 22 de novembre, 
en què es resol aprovar la modificació del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix la licitació del contracte del servei de manteniment i 
instal·lació del sistema contra intrusió 
Aprovat per unanimitat 
 

B) Part resolutiva  
 

Comerç, Mercats, Fires i Turisme 
 

4. Expedient 4638/2020. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'aprovació de canvi de data dies festius del mercat municipal de 
Corró d'Avall 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
 

Dinamització Econòmica 
 

5. 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 i una revocació 
de subvenció 
Aprovat per unanimitat 
 

Educació 
 

6. Expedient 722/2020. Convenis (aprovació, modificació o extinció).  
Proposta d’aprovació d’un Conveni de Col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en relació amb el Projecte de 
Servei Comunitari 
Aprovat per unanimitat 

 

Hisenda i Règim Intern 
 

7. 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 
 

Polítiques Socials 
 

8. Expedient 5379/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2020-2021 i justificació dels ajuts de menjador 
escolar del curs 2020-2021 del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

9. Expedient 4741/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
d’un elevador en un edifici d’habitatges existent amb emplaçament al carrer 
de Jaume I, 65, amb referència cadastral 1992509DG4019S, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 5280/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
d’un ascensor en l’edifici plurifamiliar existent amb emplaçament al carrer de 
Menorca, 17, amb referència cadastral 1479415DG4017N0001TK, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 

 

 
11. Expedient 5537/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 6 KW per autoconsum sobre la coberta d’un cobert 
existent en la finca de Ca l’Enric de Marata, emplaçat a la parcel·la 57 del 
polígon 7 del cadastre de rústica (referències cadastrals 
0001449000DG41A0001KA i 08085A007000570001FQ), de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 5978/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió en 
règim de propietat horitzontal de l’immoble amb emplaçament al carrer de 
Balmes, 12-14, amb referència cadastral 1286205DG4018N0001HS del 
terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


