
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/42  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  9 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  
 

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

 
B) Part resolutiva  
 

Comerç, Mercats, Fires i Turisme 
 

2. Expedient 5507/2020. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'aprovació d'ampliació de metres d'una parada del mercat 
municipal setmanal de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 5644/2021. Campanyes de comunicació o esdeveniments per al 
foment de l'activitat econòmica.  
Proposta d'aprovació de l'activitat de caràcter extraordinari i dels 
corresponents informes per a la celebració de la Fira de Nadal 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 6019/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'aprovació d'alta i concessió de llicència en el mercat municipal 
setmanal de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

 



 

 

 
Educació 

 
5. Expedient 2421/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  

Proposta d’aprovació de la segona addenda al Conveni Marc entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per al desplegament 
de millora d’oportunitats educatives (PMOE) en els Plans Educatiu d’Entorn 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

6. Expedient 3690/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la licitació referent al contracte pel subministrament 
del vestuari per a la Brigada Municipal, els peons de manteniment i els plans 
d’ocupació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus patronats 
municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

7. Expedient 4417/2021. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d'aprovació de la concessió de subvencions a entitats, per a 
activitats relacionades amb les polítiques socials, per a l'any 2021. 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana 
 

8. Expedient 5295/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’adhesió del municipi de l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès a l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i 
vestuari de brigada municipal amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya a través de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2017.03) 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

   

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


