
 

 

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/5  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  10 de febrer de 2022 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  
 

Agricultura i Medi Ambient 
 

2. Expedient 224/2022. Organització d'actes públics.  
Proposta d'aprovació de la memòria i el pressupost de l’activitat recreativa de 
caràcter extraordinari “Festa de Sant Antoni Abat - Passada dels Tres Tombs” 
que tindrà lloc a Corró d’Avall el diumenge 6 de març de 2022 
Aprovat per unanimitat 

 

Hisenda i Règim Intern 
 

3. Expedient 710/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 712/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
Obres i Serveis 

 
5. Expedient 3260/2020. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/3260, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura, reposició de 
rasa i estesa de 4 m per estesa de nova línia elèctrica de Baixa Tensió 
subterrània per vehicle elèctric a executar al carrer del Barcelonès, s/n del 
polígon industrial Ramassar d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

6. Expedient 3930/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d'una nau industrial en filera sense ús específic amb emplaçament al carrer 
d’Àustria, 24, i la construcció d’una nova planta pis en nau annexa existent 
situada al carrer de Portugal, 18, (parcel·la resultant 5A-6/7 del sector P), amb 
referències cadastrals 0297611DG4009N0001JW i 
0297612DG4009N0001EW, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5719/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’enderroc 
d’una marquesina i d’una edificació destinada a «Safety House», 
l’anivellament i pavimentació de la zona afectada i la construcció d’una nova 
marquesina coberta destinada a l’emmagatzematge de residus en el complex 
industrial amb emplaçament al carrer de França, 7, amb 
ref.cad.0696601DG4009N0001OW, al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 6700/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d'una nau industrial aïllada sense ús específic amb emplaçament a la Via 
Europa, 44 (parcel·la 2A del sector P), amb referència cadastral 
0695401DG4009N0001LW, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. 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 
 

Alcaldia 
 

10. Expedient 2086/2017. Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta 
Econòmicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.  
Proposta d'aixecament de la suspensió del contracte d'obres per a la 
urbanització del Sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 

 

 
Hisenda i Règim Intern 

 
11. Expedient 726/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 

Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 732/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 745/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Mobilitat 
 

14. Expedient 762/2022. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta per informar favorablement el projecte presentat per la Diputació de 
Barcelona, per a l’eixamplament i millora de la carretera BV-5151 de Corró, 
tram PK 0,720 al 5,000, del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


