EXTRACTE

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/11

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

12 de març de 2020 a les 10.05 hores

Lloc

Sala de Junta de Govern

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part disposititva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) Part resolutiva
Hisenda
2. Expedient 5652/2019. Ajornament o Fraccionament de Deutes.
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals
3. Expedient 721/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals
4. Expedient 762/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals
5. Expedient 1363/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals
Règim Intern
6. 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.
Urbanisme
7. Expedient 6249/2019. Llicències Urbanístiques
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de

construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina descoberta per a ús privat
amb emplaçament al carrer de Santa Digna, 25, referència cadastral
1831419DG4112N0001DU, d'aquest terme municipal (expedient 6249/2019).
8. Expedient 23/2020. Llicències Urbanístiques
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció
d'una nau industrial sense ús específic i un cobert industrial amb
emplaçament al carrer Finlàndia 9-23, cantonada carrer França, 35 i carrer
Gran Bretanya, 36 (parcel·les 4A-01 a 4A-08 del sector P), de les Franqueses
del Vallès (expedient 23/2020).
9. Expedient 50/2020. Llicències Urbanístiques.
Proposta de suspensió de la concessió de la llicència urbanística sol·licitada
per l’empresa Saltrimar Airsports, SL per a legalització d’adequació d’espais
interiors i ampliació d’altell a la nau industrial amb emplaçament al carrer del
Moianès, 10-12, referència cadastral 2372303DG4027S0001ZU, de les
Franqueses del Vallès (expedient 50/2020).
10. Expedient 350/2020. Llicències Urbanístiques
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de
reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en planta baixa d’edifici existent
emplaçat a la carretera de Ribes, 265, Baixos, Local Esquerra, amb referència
cadastral 1384708DG4018S0002MZ, d'aquest terme municipal (expedient
350/2020).
11. Expedient 807/2020. Llicències Urbanístiques.
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient
2020/807 a Nedgia Catalunya, SA per donar servei a l’habitatge situat al
carrer del Mas Colomer, 20 d’aquest terme municipal
12. Expedient 1143/2020. Llicències Urbanístiques.
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una
piscina descoberta per a ús privat en el pati de l’habitatge situat al carrer de
Céllecs, 18, Baixos 3a, amb referència cadastral 1688102DG4018N0012JB,
del terme municipal de les Franqueses del Vallès (expedient 3864/2018).
Assumptes d’urgència i/o sobrevinguts
13. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per
raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació.
Obres, Serveis i Mobilitat
14. Expedient 4115/2018. Aprovació de Conveni.
Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per la prestació
del servei de comptabilitat i eficiència energètica dels subministraments de
l’Ajuntament i els seus Patronats Municipals.
15. Expedient 5831/2019. Llicències Urbanístiques.
Proposta per desestimar la concessió d’una llicència d’obres de serveis a
ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, SA, per obrir una rasa per l’estesa d’una

línia soterrada de baixa tensió amb total 10,5 metres de longitud i 0,4 metres
d’ample a executar a la carretera de Ribes, 171 d’aquest terme municipal.
16. Expedient 1010/2020. Llicències Urbanístiques.
Proposta per acceptar la constitució de fiança i garantia d’infraestructures
mitjançant aval per l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, en
concepte de dipòsit de garantia pel tractament i gestió de residus en les seves
obres que hagi de realitzar al terme municipal de les Franqueses del Vallès.
17. Expedient 1386/2020. Subvencions Sol·licitades a una altra Administració.
Proposta sol·licitud de subvenció destinada als ens locals de Catalunya per a
l’assignació del cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) per a la realització de projectes pilot de compra pública d’innovació en
matèria de recollida selectiva de residus municipals.
18. Expedient 2229/2016. Formalització del Contracte de Serveis.
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de representant de les
instal·lacions solars fotovoltaiques ubicades a l’EBM Les Tres Bessones i a la
plaça de l’Espolsada a favor de l’empresa Nexus Energia, SA.
19. Expedient 329/2020. Llicències Urbanístiques.
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 2020/329, a
ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, SA, per obertura d’arquetes existents per
estesa i connexió de línia soterrada de baixa tensió a executar a la carretera de
Ribes, 236 al 246 d’aquest terme municipal.
C) Precs i preguntes
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

