
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/11  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  24 de març 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 
 

Alcaldia 
 

2. Expedient 1445/2022. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració. 
Donar compte del Decret de l'Alcalde 2022-0752 de data 14/03/2022 en què 
es resol aprovar i sol·licitar a la Fundación Biodiversidad F.S.P. la concessió 
de la subvenció per al projecte de “Restauració fluvial del riu Congost al seu 
pas per les Franqueses del Vallès” en el marc de la convocatòria de 
subvencions per al foment d’actuacions dirigides a la restauració 
d’ecosistemes fluvials, any 2021 i finançat per NGEU. 
 

 

B) Part resolutiva  
 

Agricultura i Medi Ambient 
 

3. Expedient 748/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d’aprovació de la finalització del contracte de serveis de reparació, 
conservació i manteniment de camins municipals de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 

 

 
 

4. Expedient 224/2022. Organització d'actes públics.  
Proposta d'aprovació de nova data i 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 24 d’abril de 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

5. 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 
 

6. Expedient 2714/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga de l’Adhesió de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès a l’acord marc del servei d’assessorament i 
mediació d’assegurances (EXP.2018.07) 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 1182/2022. Contractacions Patrimonials.  
Proposta d’aprovació del contingut i signatura del contracte d’arrendament 
d’una porció de la parcel·la rústica núm. 373 del polígon 16, amb referència 
cadastral 08085A016003730000DI, del terme municipal de les Franqueses 
del Vallès, per destinar-la a la instal·lació d’una carpa desmuntable a Llerona 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

8. Expedient 1090/2017. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d’aprovació de la liquidació de l’import provinent de l’empresa 
Abolafio Construccions, SL del contracte del servei de manteniment de la via 
pública, reparació, millora i renovació de la infraestructura urbana de les 
Franqueses del Vallès corresponent a l’any 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 1294/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació de l'addenda al conveni de cooperació horitzontal entre 
la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret sobre els estudis de provisió 
de banda ampla al territori, any 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

10. Expedient 3965/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de desestimació del recurs d’alçada interposat per 
l’empresa Barnasfalt, SA de la licitació del contracte de les obres d’ampliació 
del cementiri municipal de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 

 

 
11. Expedient 5554/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina descoberta per a ús privat amb 
emplaçament al carrer de Marià Màrgens i Gibert, 16 B (referència cadastral 
1518538DG4111N0001ID) de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 6390/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
d’un elevador en l’habitatge unifamiliar aïllat existent amb emplaçament a la 
carretera de Ribes, Km 33,400 (urbanització Can Baldich), amb referència 
cadastral 1518502DG4111N0001KD, del terme municipal de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


