
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/6  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  17 de febrer de 2022 a les 9.00 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  
 

Alcaldia 
 

2. Expedient 4714/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació per declarar desert el procediment de licitació del 
contracte del subministrament de roses per la diada de Sant Jordi i diversos 
rams ornamentals 
Aprovat per unanimitat 

 
Comerç, Mercats, Fires i Turisme 

 
3. Expedient 6019/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  

Proposta d’aprovació de baixa de la llicència per a l’ocupació de terreny d’ús 
públic en el mercat municipal setmanal de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 6617/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d’aprovació de baixa de la llicència per a l’ocupació de terreny d’ús 
públic en el mercat municipal setmanal de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
Dinamització Econòmica 

 
5. Expedient 674/2017. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  

Proposta d’aprovació de rescissió del conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 5175/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de reconeixement obligació 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 
 

7. Expedient 729/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de cessió d’ús 
d’espais del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

8. Expedient 829/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2124000066 de la 
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 853/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2151000084 de la 
Taxa de tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
d’activitat amb incidència ambiental 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

10. Expedient 6413/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 10 Kw a la coberta de l'habitatge de la finca denominada 
Can Periques de Marata, emplaçada a la parcel·la 164 del polígon 2 del 
cadastre de rústica (referència cadastral 001443700DG41A0001WA, de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 125/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 8 KW per autoconsum a la coberta d’un cobert agrícola 
existent en la finca denominada Can Pep Tarafa de Marata, emplaçada a la 
parcel·la 188 del polígon 14 del cadastre de rústica (referència cadastral 
08085A014001880000DO), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 



 

 

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


