
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/31  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  22 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 3107/2022. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament d'una 
pista de patinatge 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 4230/2022. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu al contracte de 
subministrament, en la modalitat de lloguer, de dotze (12) estructures 
prefabricades de fusta (en endavant, casetes) entre els dies 16 i 24 de 
desembre, ambdós inclosos i dues (2) casetes entre els dies 16 i 31 de 
desembre de 2022, ambdós inclosos, amb motiu de la Fira de Nadal, el qual 
inclou el transport, muntatge, desmuntatge, la instal·lació elèctrica i el seu 
manteniment. 
Aprovat per unanimitat 
 

Habitatge 
 

4. Expedient 2221/2022. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de la modificació del termini de presentació de 
sol·licituds de subvencions per a la millora de l’accessibilitat en l’interior dels 
habitatges 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
Hisenda i Règim Intern 

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

Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del 
suplement per la incorporació del pis situat al Passeig d’Andalusia, 107, 1r A 
de les Franqueses del Vallès, a l’Acord Marc de la Pòlissa de danys a Edificis 
i Instal·lacions (EXP 2020.01) 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 974/2021. Contractacions.  
Proposta de convalidació del Decret número 2022-829 i declarar que no 
procedeix la resolució del contracte de prestació del servei postal de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, dels seus Patronats Municipals i 
del Jutjat de Pau, subscrit amb l’empresa VALLÈS REPART, SL 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

  

 


