
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/46  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  21 de novembre 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 
 
Urbanisme 

 
2. Expedient 4107/2019. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració. 

Donar compte del Decret número 2019-2753 de data 13 de novembre, en què 
es resol sol·licitar la inclusió de diferents actuacions en la convocatòria del Pla 
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del període 2020-2024 
 

 
B) Part resolutiva 
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

3. Expedient 6625/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Feminisme i Igualtat 
 

4. Expedient 5774/2019. Llicències d'Activitats i Espectacles Públics.  
Proposta d’aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de 
caràcter extraordinari per l’activitat “Fem Camí Sense Oblit” de l’Associació 
Mirall, Feminisme d’Acció Social 
Aprovat per unanimitat 
 

 



Obres, Serveis i Mobilitat 
 

5. Expedient 438/2017. Aprovació de Conveni (Obres i Serveis).  
Proposta d'aprovació de l’adhesió al conveni per a la construcció d’un 
col·lector d’aigües residuals al camí de Can Gregori de Llerona, de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 5289/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta per desestimar la concessió d’una llicència d’obres de serveis, 
expedient 2019/5289, a Edistribucion Redes Digitales, SLU, per realitzar una 
ampliació de potència amb la corresponent estesa de línies BT, a executar al 
camí de Can Carreró, parcel·la 81 del polígon 10 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

7. Expedient 963/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials  
Proposta d'aprovació del pagament dels imports definitius d'activitats d'estiu 
2019. 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

8. Expedient 5181/2019. Contractacions de concessió de gestió de serveis 
públics per procediment obert.  
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de la concessió de 
serveis dels cementiris que gestiona l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

9. Expedient 5431/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta d'aprovació de la liquidació definitiva de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de la llicència de l'expedient obres majors 
5431/2018 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 3025/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de denegació de llicència urbanística per a ús provisional per a nau 
industrial destinada a implantació d’activitat de muntatge de bobines de 
contraxapat amb emplaçament a la parcel·la 81 del polígon 10, referència 
cadastral 001840900DG40G0001SW, al terme municipal de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 4675/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma interior del cobert (garatge) situat a la part posterior de la parcel·la 
emplaçada al carrer de Tagamanent, 132, amb referència cadastral 
1898110DG4019N0001RY d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
12. Expedient 5271/2019. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
rehabilitació de la nau existent sense ús específic situada a la carretera de 
Cardedeu C-251, PK. 3,00, referència cadastral 3079603DG4037N0001DE 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


