
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/38  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  26 de setembre de 2019 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Àrea d’Urbanisme 
 
2. Expedient 1648/2019. Llicències Urbanístiques.  

Donar compte del Decret del regidor número 2019-2147 en què es resol la 
concessió de llicència d'obres menors 1648/2019 
 

 
B) Part resolutiva 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

3. Expedient 4998/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’acord de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus 
Patronats Municipals d’adhesió a la primera pròrroga del contracte basat 
2018.02-d1 en l’acord marc de subministrament de gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel 
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 3618/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2019/3618 a Endesa Distribución Eléctrica, SL a executar al carrer de 
Catalunya, 16 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 



 
5. Expedient 3851/2019. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2019/3851 a Endesa Distribución Eléctrica, SL a executar al carrer de Bèlgica, 
7 del polígon industrial Pla de Llerona d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 3947/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració. 
Proposta d’acord per autoritzar a l’AMTU a rebre, a compte del municipi de 
les Franqueses del Vallès, els pagaments de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona resultants dels convenis de 
col·laboració entre ambdues entitats 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

7. Expedient 2963/2018. Beca Menjador.  
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2018-2019 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme 
 

8. Expedient 6348/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de denegació de llicència urbanística per a la construcció d’una 
marquesina per a aparcament de vehicles amb emplaçament Can Tinet de 
Llerona (parcel·la 146 del polígon 14), amb referència cadastral 
08085A014001400000DU, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 3268/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal de la finca situada al carrer Jaume I, 19, referència cadastral 
2092112DG4029S0001MK del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 3813/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la modificació del 
projecte corresponent a l’expedient obres d’urbanisme 6845/2018 per a les 
obres de reforma i canvi d’ús d’un local per transformar-lo en dos habitatges 
en planta baixa d’edifici existent amb emplaçament a la carretera de Ribes, 
243-245 (referència cadastral 1386112DG4018N0001JS) d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


