
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/43  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  16 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 4341/2021. Jutjat de Pau.  
Donar compte del Decret de la regidora de Règim Intern número 2021-3103, 
de 7 de desembre, en què es resol aprovar la convocatòria pública i les bases 
que han de regir l'elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de les 
Franqueses del Vallès 
 

 

B) Part resolutiva 
 

Alcaldia 
 

3. Expedient 4714/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de 
roses per la diada de Sant Jordi i diversos rams ornamentals, per procediment 
obert simplificat sumari 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 6307/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, el Club Futbol Les Franqueses i l'empresa Agbar, per 
a la col·laboració en activitats d'interès general 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
5. Expedient 6308/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  

Proposta d'aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, el Club Esportiu Llerona i l'empresa Agbar, per a la 
col·laboració en activitats d'interès general 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 6310/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) 
Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, l'Associació Esportiva Handbol Les Franqueses i 
l'empresa Agbar, per a la col·laboració en activitats d'interès general 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 6311/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) 
Proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, el Club Bàsquet Les Franqueses i l'empresa Agbar, 
per a la col·laboració en activitats d'interès general 
Aprovat per unanimitat 
 

Comerç, Mercats, Fires i Turisme 
 

8. Expedient 5041/2020. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'aprovació de baixa de la llicència per a l'ocupació de terreny d'ús 
públic en el mercat municipal setmanal de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5503/2020. 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 
 

10. Expedient 5718/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'aprovació de baixa de la llicència per a l'ocupació de terreny d'ús 
públic en el mercat municipal setmanal de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

11. Expedient 5791/2021. Organització d'Actes Públics.  
Proposta d’aprovació del programa de dinamització cultural de la gent gran 
per a l’exercici 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

12. Expedient 127/2016. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’estat de comptes del segon, tercer i quart trimestre 
de 2020 i compensació del cànon per la gestió del serveis d’aigua potable 
amb els rebuts municipals pel servei de distribució i subministrament d’aigua 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 

 

13. Expedient 5181/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de concessió de la gestió 
del servei funerari dels Cementiris de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 5025/2020. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte del subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats d’arrendament amb o 
sense opció de compra de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels 
seus patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 4113/2021. Planificació i ordenació de personal.  
Proposta d'aprovació d'Oferta pública parcial (II) de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès per a l'exercici 2021. 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 5485/2021. Convenis.  
Proposta d'aprovació del conveni en matèria informàtica entre l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

17. Expedient 1090/2017. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d’aprovació de la liquidació de l’import provinent de l’empresa 
Abolafio Construccions, SL del contracte del servei de manteniment de la via 
pública, reparació, millora i renovació de la infraestructura urbana de les 
Franqueses del Vallès corresponent a l’any 2020 
Aprovat per unanimitat 
 

18. Expedient 4115/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per la 
prestació del servei de comptabilitat i eficiència energètica dels 
subministraments de l’Ajuntament i els seus Patronats Municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

19. Expedient 5458/2019. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d’aprovació de la memòria valorada per abastar per gravetat certes 
zones del nucli de Llerona i de Corró d’Avall des del dipòsit de Sant Digna i 
l’alimentació amb grups de pressió a Can Baldich, el Turó de les Mentides i la 
zona esportiva de Llerona 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana 
 

20. 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 

 



 

 

Urbanisme 
 

21. Expedient 3189/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat i piscina descoberta d’ús privat amb emplaçament 
en la parcel·la del carrer de Santa Digna, 17, amb referència cadastral 
1529002DG4112N0001GU, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

22. Expedient 3833/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la reforma i 
canvi d’ús d’un local a habitatge en planta baixa d’un edifici existent emplaçat 
a l’avinguda de l’Ajuntament, 9, Baixos (referència cadastral 
1699410DG4019N0001FY) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

23. Expedient 4021/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió modificació de la llicència concedida en l'expedient 
6458/2018, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb emplaçament a 
la carretera de Ribes 165-173, cantonada amb els carrers de l’Alba i de Sant 
Josep, amb referències cadastrals 1489813DG4018N0001GS, 
1489808DG4018N0001BS i 1489809DG4018N0001Y, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

24. Expedient 6452/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 2,10 KW per autoconsum a la coberta d’un dels 
habitatges existents en sòl no urbanitzable emplaçats en la finca de Can 
Girbau de Marata, parcel·la 128 del polígon 14 del cadastre de rústica 
(referència cadastral 001837300DG41A0001RA), de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

25. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació.  

            Aprovat per unanimitat 
 

Feminisme i Igualtat 
 

26. Expedient 6448/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats 
de Granollers per al funcionament d'un servei d'assessorament jurídic a la 
dona i persones LGTBI per a l'any 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

27. Expedient 4933/2019. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d’aprovació definitiva del projecte per a l’ampliació del cementiri de 
Corró d’Avall, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
28. Expedient 3965/2021. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres d’ampliació 
del cementiri municipal de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


