
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/33  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  7 d’octubre 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 
 

2. Expedient 5175/2020. Subvencions per concurrència competitiva.  
Proposta d’aprovació de reconeixement de l'obligació de pagament de les 
subvencions atorgades per fomentar i reactivar la contractació a les empreses 
de les Franqueses del Vallès arran de la crisi de la Covid-19 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 4960/2021. Convenis.  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de cessió d’ús 
d’espais del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 

 
Educació 

 
4. Expedient 2421/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  

Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès per al Pla Educatiu d’Entorn 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
Gent Gran 

 
5. Expedient 2664/2021. Contractacions.  

Proposta per declarar desert el procediment de contractació per a la 
concessió de gestió del servei de l'espai destinat a perruqueria ubicat al Casal 
i Centre Social de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

6. Expedient 4226/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2021/4226, a Lyntia Networks SAU, per obertura i reposició de 558 metres de 
canalització i la instal·lació de 5 arquetes per la connexió de fibra òptica a 
executar als carrers de Suècia, d'Holanda i d'Alemanya del polígon industrial 
Pla de Llerona, d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 4550/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta per tenir per desistida la sol·licitud de llicència per a obertura i 
reposició de rasa de 4 m d'amplada per estesa de nova línia elèctrica de BT 
subterrània per nou subministrament per executar al carrer d'Holanda, 27, al 
terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

8. Expedient 4135/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació de les hores màximes encarregades per a la propera 
anualitat, segons el conveni per a la prestació del servei d'ajuda a domicili 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Aprovat per unanimitat 

 
Urbanisme 

 
9. Expedient 434/2021. Convenis Urbanístics (Aprovació, Modificació o 

Extinció).  
Proposta de desestimació de recurs de reposició interposat contra l’acord de 
Junta de Govern Local adoptat en sessió del 20 de maig de 2021, pel qual 
s’aprova definitivament el contingut i la signatura del conveni entre 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’empresa Invertrasa, S.A. 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 3469/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres de 8 habitatges i un aparcament amb 10 places 
d’aparcament per cotxe, 3 places d’aparcament per moto i un traster 
comunitari, amb emplaçament al carrer de Tagamanent, 104B, amb 
referències cadastrals 1895850DG4019N0000GT, 1895851DG4019N0000QT 
i 1895852DG4019N0000PT, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
11. Expedient 4183/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
de 18 panells fotovoltaics de 450W per autoconsum, situats a la coberta del 
garatge annex a l’habitatge existent en sòl no urbanitzable emplaçat en la 
finca de Can Font de Llerona, carretera de Ribes, km. 32,300 (ref. cadastral 
001722800DG41A0001QA), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, de l’assumpte que s’esmenta a continuació.  

Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern  
 

13. Expedient 3145/2021. Contractacions.  
Proposta per acordar el desistiment en el procediment d’adjudicació del 
contracte de serveis relatiu a la gravació de les sessions plenàries de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en haver detectat un error en el 
càlcul del pressupost base de licitació 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


