
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/7  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  24 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 i activitat de control  
 

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

 
Hisenda i Règim Intern 

 
2. Expedient 4375/2021. Operacions de Crèdit.  

Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-18, de 7 de gener, en què 
es resol acceptar la proposta de subvenció a concedir per la Diputació de 
Barcelona amb la finalitat de subsidiar el tipus d'interès del préstec sol·licitat 
 

B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 4711/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació de rescissió del Conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

4. Expedient 6972/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació de la memòria del conveni per al desenvolupament d’un 
programa d’atenció a la gent gran en situació de necessitat i fragilitat de les 
Franqueses del Vallès del rendiment de comptes i del reconeixement 
d’obligació de pagament per l’any 2021 i la pròrroga del conveni per l’any 
2022 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
Hisenda i Règim Intern 

 
5. Expedient 464/2021. Actuacions Preparatòries de Contractes.  

Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès la 
pròrroga de l’Adhesió de l’acord marc de serveis de col·laboració amb la 
intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de 
subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 
2018.06) 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 6117/2021. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de modificació del fraccionament acordat per Junta de Govern Local 
de 25 de novembre de 2021 de la liquidació de la Taxa per les obres de 
connexió a clavegueram de l’expedient 3762/2021 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 975/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2124000097 de la 
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1019/2022. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. 
Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la 
selecció d'una plaça de tècnic/a mitjà/na amb adscripció a Igualtat i 
Feminisme, dins la categoria equivalent a subgrup A2, en règim laboral fixe 
de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, més la constitució d'una borsa 
de treball, mitjançant concurs oposició lliure 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

9. Expedient 537/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/537 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una rasa d'1 m d'amplada i d'1m 
de llargada per reparació de fuita a executar al carrer de Rosselló, 15 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

10. Expedient 353/2022. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2021-2022 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 
 



 

 

 
Urbanisme 

 
11. Expedient 4569/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en planta baixa d’edifici existent 
emplaçat a la carretera de Ribes, 196, Baixos, Local 2 (referència cadastral 
1387818DG4018N0001SS) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 5679/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament a l’avinguda dels Gorgs, 
15C (Parcel·la 48.B2), amb referència cadastral 1831438DG4113S0001GO, 
de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


