
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2023/7  Junta de Govern Local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  23 de febrer de 2023 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 
 

Agricultura i Medi Ambient 
 

2. Expedient 429/2023. Organització d'actes públics.  
Proposta d'aprovació de la memòria i el pressupost de l’activitat recreativa de 
caràcter extraordinari “Festa de Sant Antoni Abat- Passada dels tres tombs” 
que tindrà lloc a Corró d’Avall el diumenge 5 de març de 2023 
Aprovat per unanimitat 
 

Comunicació 
 
3. Expedient 5490/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte per al servei de 
fotoperiodisme de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus 
Patronats 
Aprovat per unanimitat 

 
Dinamització Econòmica 

 
4. Expedient 729/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  

Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

Hisenda i Règim Intern 
 

5. Expedient 5416/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i 
Indemnitzacions). 
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de 
la corporació sense dedicació exclusiva ni parcial 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 2716/2020. Actuacions preparatòries de contractes.  
Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a 
l’adhesió de la segona pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2019.01): Lot 1: Accidents 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 2718/2020. Actuacions preparatòries de contractes.  
Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a 
l’adhesió de la segona pròrroga de l’Acord Marc del servei d’assegurances 
(Exp. 2018.08): Lot 2 Responsabilitat Civil i Patrimonial 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5250/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de 
subministrament, en la modalitat de lloguer, de fonts d’aigua osmotitzada amb 
connexió a la xarxa per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 292/2021. Actuacions preparatòries de contractes.  
Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès a la primera pròrroga de l’Acord Marc de la pòlissa de danys a edificis i 
instal·lacions (EXP 2020.01) 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

10. Expedient 1120/2023. Contractacions.  
Proposta d'acord d'adhesió a l'acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació 
als ens locals de Catalunya (lots 1 al 42 de l’expedient 2019.06) 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana 
 

11. Expedient 961/2023. Sancionador en Matèria d'Animals.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions de la 
llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment 
perillosos i de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

12. Expedient 3518/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de modificació de la llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
en règim de propietat horitzontal de l’edifici amb emplaçament al carrer 
d’Extremadura, 45, amb referència cadastral 1580304DG4018S0001EB del 
terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


