
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/30  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  15 de setembre 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 
  

Comerç, Mercats, Fires i Turisme 
  

2. Expedient 5728/2021. 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 Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 6199/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d’aprovació d’ampliació de metres d’una parada del mercat 
municipal setmanal de Bellavista. 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 6275/2021. 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 
 

Cultura 
 

5. Expedient 4447/2022. Comunicació o Declaració Responsable d'Activitats i 
Espectacles Públics.  
Proposta d’aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de 
caràcter extraordinari per l’activitat cremada de l’ajuntament 2022 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
Hisenda i Règim Intern 

 
6. Expedient 4842/2016. Concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de 

domini públic.  
Proposta de desestimació del recurs de reposició contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de 30 de juny de 2022 i modificat el dia 7 de juliol de 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 645/2022. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contacte de serveis relatiu al 
manteniment i suport de les aplicacions GIS de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès basades en el programari enMapa 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 4697/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de sanció de trànsit 
Aprovat per unanimitat 
 

Sanitat i Salut Pública 
 

9. Expedient 2593/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de 
desratització, desinfecció de pipicans i sorrals, desinsectació i control de 
cotorres del municipi de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

10. Expedient 3377/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local per transformar-lo en un habitatge en planta 
baixa d’edifici existent amb emplaçament al carrer dels Ametllers, 11, Baixos 
(referència cadastral 1780805DG4018S0002JZ) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 

 


