
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/35  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  17 de setembre de 2020 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant 
l'aplicatiu Zoom 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Règim Intern 
 

2. Expedient 870/2015. Procediment genèric (RRHH).  
Donar compte del Decret 2020-1612 de 7 de setembre, en què es resol 
aprovar l'adhesió a la Xarxa Corh de l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès per tal de tenir continuïtat com a membres integrants de l'espai 
presencial de la Xarxa Corh o Espai presencial de la Comunitat de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona 
 

 
B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

3. Expedient 1453/2017. Llicència ambiental.  
Proposta de concessió de llicencia ambiental definitiva a l’empresa Cualde 
Logistics, SLU per a l’activitat d’emmagatzematge d’aromes i additius per a 
l’alimentació animal amb emplaçament al carrer del Maresme, 3-7, referència 
cadastral 2469730DG4026N0001UT, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 



 
Hisenda 

 

4. 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 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

5. 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 segona 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 
 

6. Expedient 3420/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/3420, a Edistribucion Redes Digitales, SLU, per obertura i reposició de 
rasa de 4m per estesa de línia elèctrica de BT subterrània a executar al carrer 
de França, 21 del polígon industrial Pla de Llerona, d’aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 3421/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/3421, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura i reposició de 
rasa de 4m per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània per nou 
subministrament a executar al carrer d'Extremadura, 72, d’aquest terme 
municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 3422/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/3422, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura i reposició de 
rasa de 4m per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània per nou 
subministrament a executar al carrer de Maria Margens Gibert, 16, d’aquest 
terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 3484/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/3484, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura i reposició de 
29m de rasa per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània per nou 
subministrament per recarrega de vehicle elèctric, a executar la carrer de 
Gran Bretanya, 22 del polígon industrial Pla de Llerona, d’aquest terme 
municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



  

  

 
10. Expedient 3497/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/3497, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per l'obertura i reposició de 
4m de rasa per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània per ampliació 
de potència a executar al carrer de Bèlgica del polígon industrial El Pla de 
Llerona, d’aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 

 
Urbanisme 

 
11. Expedient 1823/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió d'una llicència urbanística per a la segregació i 
posterior parcel·lació de la finca registral 233 (referències cadastrals 
2092206DG4029S0000XJ i 2092206DG4029S0001MK) de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 3359/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la restauració 
i estabilització de talús amb emplaçament a la carretera de Granollers a 
Cardedeu, km. 2,300, amb referència cadastral 08085A009000620000DW, 
del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 3754/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta per a tramitar la sol·licitud presentada per Agrària Comarcal del 
Vallès, SCCL d’ús i obres de caràcter provisional, amb emplaçament a la 
Carretera de Ribes, 98, referència cadastral 1494406DG4019S0001LF, de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


