
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/9  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  10 de març de 2022 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  
 

Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 2794/2018. Contractacions.  
Proposta per a l’esmena de l’acord de Junta de Govern Local de 23 de 
desembre de 2021 relativa a l'aprovació de la segona pròrroga del contracte 
de serveis de consergeria de Can Ribas - Centre de Recursos Agraris de les 
Franqueses del Vallès, per redistribució de la despesa entre l'Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès i el Patronat Municipal d'Esports 
Aprovat per unanimitat 
 

Esports 
 

3. Expedient 744/2022. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)  
Proposta d'autorització per a la celebració de la cursa ciclista Challenge del 
Vallès KH7, el proper 3 d'abril de 2022, en el terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 747/2022. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)  
Proposta d'autorització per a la celebració de la Copa Catalana Internacional 
de BTT, els propers 9 i 10 d'abril de 2022, en el terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
 

Gent Gran 

 
5. Expedient 1429/2021. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de la modificació del plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació de 
la concessió d’obres per a la redacció del projecte, execució de les obres 
d’execució i explotació del servei d’una residència per a gent gran i centre de 
dia al carrer del Terme, núm. 15, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
Hisenda i Règim Intern 

 
6. Expedient 292/2021. Actuacions Preparatòries de Contractes.  

Proposta d’aprovació de la rectificació d’errades materials de l’acord aprovat 
per Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 20 de gener de 2022, 
del suplement per la incorporació de l’aparell elevador del Passeig 
d’Andalusia 55 a l’Acord Marc de la Pòlissa de danys a Edificis i Instal·lacions 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 4899/2021. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta d’esmena de l’acord de Junta de Govern Local de 23 de setembre 
de 2021 de fraccionament de pagament de la liquidació 2141000134 de la 
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1074/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 1350/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2241000031 de la 
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la 
via pública 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 1070/2022. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de 
treball.  
Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la 
selecció d'una plaça d'enginyer/a, escala administració especial, subescala 
tècnica, classe tècnic mig, subgrup A2, en règim de funcionari de carrera de 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, més la constitució d'una borsa de 
treball, mitjançant concurs oposició lliure. 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 
 



 

 

 
Urbanisme 

 
11. Expedient 1176/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una 
piscina descoberta d’ús privat a la parcel·la situada al carrer Orient, 86, amb 
referència cadastral 1780310DG4018S0001FB, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


