
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/45  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  30 de desembre 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 concessió de subvencions, 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 i revocació de subvenció 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

3. 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 i Serveis 

 
4. Expedient 5643/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2021/5643 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una rasa de 0,6 m de longitud i 
de 0,4 m d’ample, a executar al carrer de Tarragona, 15 d’aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

5. Expedient 5776/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2021/5776 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir diverses cales per a la detecció i 
reparació de fuita de gas, a executar a plaça de l'Esbarjo, s/n d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 5839/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2021/5839, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura, reposició de 
rasa i estesa de 4 m de longitud i 0,40 m d'amplada per ampliació de xarxa en 
línia subterrània de Baixa Tensió a 400V per nou subministrament a executar 
al carrer de la Verge de la Mercè, 46 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5930/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2021/5930 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una rasa d'1m d'amplada i d'1 m 
de llargada per la reparació de fuita de gas a executar al carrer de Barcelona, 
2 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 6136/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2021/6136 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una rasa de 0,4m d'amplada i 
de 9,8m de llargada per ampliació de xarxa a executar al carrer 
d'Extremadura, 71 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

9. Expedient 4476/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 5,78 kWp per autoconsum a sobre de la coberta d’un 
habitatge unifamiliar en sòl no urbanitzable, emplaçat al Turó de la Il·lusió, 
s/n, de Marata, parcel·la 265 del polígon 2 del cadastre de rústica (referència 
cadastral 000838100DG41A0001FA), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
10. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 

raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació.  
Aprovat per unanimitat 

 



 

 

 
Comunicació 

 
11. Expedient 5490/2020. Contractacions.  

Proposta per a l’esmena de l’acord de Junta de Govern Local de data 13 de 
maig de 2021 relatiu a l’adjudicació del contracte del servei de fotografia de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus Patronats 

 Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

12. Expedient 2366/2021. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'aprovació del pagament dels ajuts econòmics per a la realització 
d'activitats extraescolars per al curs 2021-2022 

 Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 6904/2021. Serveis Socials (Alta o Seguiment)  
Proposta d'aprovació de la modificació de l’addenda de pròrroga per a l’any 
2021 en relació amb el conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació 
dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, per al període 2016-2019, amb l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès 

 Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


