
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/24  La Junta de Govern Local 

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  9 / de maig / 2019 a les 10.00 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Activitat de control 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

 
B) Part resolutiva 
 
Àrea de Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 1392/2019. Subvencions Sol·licitades a una altra Administració. 
Proposta d’aprovació de l’acceptació de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona pel “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial” 
en el marc del catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019. 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 3014/2017. Sol·licitud de subvencions (Dinamització).  
Proposta de renúncia parcial de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona destinada al finançament del Punt Local de Reempresa per a l’any 
2017. 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 120/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització). 
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses. 
Aprovat per unanimitat 

 
 
 



Àrea de Serveis Socials 
 

5. Expedient 823/2015. Conveni de col·laboració. 
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura de l'addenda per l'any 2019 
al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la 
programació i el finançament dels serveis socials. 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 2134/2018. Concessió de Subvencions (Serveis Socials). 
Proposta d'aprovació de les justificacions relatives a les subvencions a 
entitats per a activitats relacionades amb les polítiques socials, per a l'any 
2018. 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 963/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials.  
Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a la realització d'activitats 
d'estiu 2019. 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea de Seguretat Ciutadana 
 

8. Expedient 5564/2018. Sancionador d'Animals.  
Proposta de resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per 
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 
 

Àrea d’Hisenda 
 

9. Expedient 2410/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de liquidació de la taxa per 
recuperació d’animal domèstic perdut/extraviat. 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 2247/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals. 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 2378/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals. 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea d’Esports 
 

12. Expedient 1624/2019. Proposta d’autorització per informar favorablement del 
pas, pel terme municipal de les Franqueses del Vallès, de la VII Pedalada 
popular de Lledoner – Pedalada no competitiva, el proper dia 5 de magi de 
2019. 

            Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

Àrea d’Obres i Serveis 
 

13. Expedient 2104/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis expedient 
2019/2104 a Endesa Distribución Eléctrica, SLU a executar al carrer de la 
Selva, 1 del polígon industrial del Ramassar d’aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 1209/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2019/1209 a Endesa Distribución Eléctrica, SLU a executar a la Via d’Europa, 
4 del polígon industrial Pla de Llerona d’aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 747/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2019/747 a Nedgia Catalunya, SA a executar al camí Antic de Vic, 4 d’aquest 
terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 1553/2019. Llicències Urbanístiques. 
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2019/1553 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer de l’Om, 1 d’aquest 
terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 

 
17. Expedient 1787/2019. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2019/1787 a Estabanell y Pahisa Energia SA a executar al carrer de 
Tarragona, 7 d’aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 

 
18. Expedient 2438/2019. Substitucions dels Vehicles Adscrits a una Llicència 

d'Auto-taxi.  
Proposta d’autorització de substitució del vehicle adscrit a la llicència de taxi 
número 7 (2438/2019). 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 
 

19. Expedient Primera ocupació 2133/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència de primera ocupació parcial sol·licitada per 
a les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i garatge (1a FASE: 
només l’habitatge) amb emplaçament a l’avinguda Major, 17 i amb referència 
cadastral 08085A003000630001FF, de les Franqueses del Valles. 
Aprovat per unanimitat 
 

20. Expedient Obres majors 6458/2018. Llicències Urbanístiques. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar amb 25 habitatges, 29 places d’aparcament i 21 trasters, amb 
emplaçament a la carretera de Ribes 165-173, cantonada amb el carrer de 
l’Alba i el carrer de Sant Josep, amb referències cadastrals 



1489813DG4018N0001GS, 1489808DG4018N0001BS i 
1489809DG4018N0001YS de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

21. Expedient 2096/2019. Llicències Urbanístiques. 
Divisió horitzontal - Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada 
per a la divisió horitzontal de l’immoble amb emplaçament al carrer de Josep 
Maria Folch i Torres, 1, amb referència cadastral 1687004DG4018N0001KS 
del terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

22. Expedient 2782/2018. Aprovació de Pla Especial Urbanístic.  
Proposta relativa a l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a la 
concreció dels usos i paràmetres del conjunt edificat i dels espais naturals de 
la finca de Can Santa Digna (parcel·les 14, 15 i 16 del polígon 15), de les 
Franqueses del Vallès (2782/2018). 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


