
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/1  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  14 de gener de 2021 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
Aprovat per unanimitat 
 

B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

2. Expedient 5110/2019. Convenis (aprovació, modificació o extinció).  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni 
per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de 
medi ambient i enginyeria pels exercicis 2020 i 2021 
Aprovat per unanimitat 

 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

3. Expedient 4781/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i l’empresa HUMANA – Fundación Pueblo para Pueblo 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 5100/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/5100, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura i reposició de 
4m de rasa per estesa de nova línia elèctrica de baixa tensió subterrània per 
ampliació de potència a executar al carrer del Vallès, 2 del Polígon Industrial 
Ramassar 
Aprovat per unanimitat 



 
 

5. Expedient 5153/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/5153 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una cala per realitzar la 
reparació d’una fuita en una escomesa d’1 metre de longitud i d’1 metre 
d’ample, a executar a la carretera de Ribes, 113 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 5154/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/5154 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una cala per realitzar la 
reparació d’una fuita en una escomesa d’1 metre de longitud i d’1 metre 
d’ample, a executar a la carretera de Ribes, 221 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5179/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/5179 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una cala per realitzar la 
reparació d’una fuita en una escomesa d’1 metre de longitud i d’1 metre 
d’ample, a executar al carrer de Sant Josep, 28 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5191/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/5191 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una cala per realitzar la 
reparació d’una fuita en una escomesa d’1 metre de longitud i d’1 metre 
d’ample, a executar al carrer del Sol, 2 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5222/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/5222 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una cala per realitzar la 
reparació d’una fuita en una escomesa d’1 metre de longitud i d’1 metre 
d’ample, a executar a la carretera de Ribes, 209 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 5266/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/5266, a Edistribucion Redes Digitales, SLU, per obertura i reposició de 
2m de rasa per estesa de nova línia elèctrica de baixa tensió subterrània per 
ampliació de potència a executar al carrer de la Verge de la Mercè, 95 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 5275/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/5275 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una cala per realitzar la 
reparació d’una fuita en una escomesa d’1 metre de longitud i d’1 metre 
d’ample, a executar al carrer de Cardedeu, 25 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



  

  

12. Expedient 5459/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/5459 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una cala per realitzar la 
reparació d’una fuita en una escomesa d’1 metre de longitud i d’1 metre 
d’ample, a executar al carrer de Jaume I, 32 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 5478/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/5478 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una cala per realitzar la 
reparació d’una fuita en una escomesa d’1 metre de longitud i de 0,80 metres 
d’ample, a executar al carrer d’Orient, 30 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 5898/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/5898 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una cala per realitzar la 
reparació d’una fuita en una escomesa d’1 metre de longitud i d’1 metre 
d’ample, a executar a la carretera de Ribes, 195 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

15. Expedient 4898/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de 
manteniment i suport de les aplicacions informàtiques adquirida a l’empresa 
ABS Informàtica, SLU i dels seus mòduls i components, instal·lades en el 
sistema informàtic de l’ajuntament 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 5047/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de prevenció 
de riscos laborals 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

17. Expedient 4855/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un edifici plurifamiliar en testera de 2 habitatges i 2 garatges amb un total 
de 4 places d’aparcament, amb emplaçament al carrer de Puiggraciós, 14-16, 
amb referència cadastral 1897102DG4019N0001MY, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


